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Часто ми хочемо покладатися на «експертів», які вирішили 
б наші проблеми, встановили відповідні системи, запрова-
дили реформи, порадили нам, запропонували зразки. Але 
хто такі експерти? Кожен з нас щось знає, має певний дос-
від і кожен з нас здатен думати. Я здобула багатий досвід, 
працюючи в медичній освіті, спостерігаючи, аналізуючи, 
роблячи свій внесок у цю галузь. Однак є багато того, що 
я не можу зробити, але може зробити хтось інший, хто не 
спеціалізується на медичній освіті. Це все про те, що ви ду-
маєте, що вважаєте проблемою, як ви бачите її розв’язання, 
і до яких змін може призвести ваше рішення. Тож, щоб роз-
вивати експертизу, вам необхідно дозволити людям набу-
вати досвіду й думати.  

Також важливо бути обізнаним, скептичним і ставити за-
питання «чому?». Як тільки ви читаєте про глобалізацію, 
великий знак запитання має з’являтися у вас перед очи-
ма. Глобалізація в медичній освіті – це те, про що ви чує-
те постійно. Утім часто глобалізація означає нав’язування 
західного бачення, яке ще й не засноване на свідченнях і 
не може бути поширене за межі власної культури й кон-
тексту. Я ніколи не бачила жодної Західної країни, яка за-
позичувала б ідеї в Індії, Індонезії, Китаю. Єдина річ, яку ви 
можете робити в так званому Європейському стилі, – це 
впроваджувати рішення, які підходять саме вашій країні, 
вашим ресурсам і цілям. Ви маєте відчувати свободу впро-
ваджувати ваші власні рішення, робити те, що хочете роби-
ти.  Водночас ви постійно маєте бути обізнаними й думати 
критично.  

Для мене дуже важливо наснажувати викладачів, наділяти 
їх необхідними повноваженнями. Я думаю, що зараз осві-
тяни позбавлені повноважень. Але ж саме вони є центром 
освітньої установи. Я хотіла б, щоб «експерти» медичної 
освіти припинили вказувати освітянам, що потрібно роби-
ти, а спитали в них, що вони хочуть робити. Тож, якщо ви 
управлінець, наснажуйте освітян у вашому ЗВО, виявляйте 
повагу й зацікавленість у їхній роботі. Залучайте експер-
тів з медичної освіти для допомоги й підтримки освітян. 
І завжди застосовуйте навичку критичного мислення. Як 
медичний фахівець ви, швидше за все, поділяєте позити-

вістський чи постпозитивістський підхід до навколишньо-
го середовища. Ви вірите в природничі науки або в правду, 
дослідження. Однак зараз ви маєте стати також фахівцями 
із соціальних наук. Такі фахівці знають, що правда соціаль-
но сконструйована.

 

Джанет Ґрант,  
професорка медичної освіти, 

радниця Всесвітньої федерації медичної освіти, 
директорка CenMEDIC (the Centre for Medical Education 

in Context), Великобританія

ЧУДОВИЙ БРИТАНСЬКИЙ НАУКОВЕЦЬ-ОСВІТЯНИН ЛОУРЕНС СТЕНХАУЗ (LAWRENCE 
STENHOUSE) – МОЯ РОЛЬОВА МОДЕЛЬ. ВІН ВІРИВ, ЩО ВИКЛАДАЧІ МАЮТЬ БУТИ 
ЛІДЕРАМИ В ОСВІТІ, РОЗВИТКУ, ДОСЛІДЖЕННЯХ. ФАХІВЦІ Ж, ЯК Я, ЯКІ ВИВЧАЛИ ОСВІТУ, 
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2 НОВИНИ ЗВО: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

У цьому випуску вісника студенти допоможуть нам дізнатися про те, як відбувається освітній процес 
у медичних ЗВО під час війни. Як вдається в теперішніх умовах опановувати клінічні дисципліни 
й розвивати клінічні навички? Як адміністрація закладу підтримує студентів під час навчання? 
Які ініціативи створюють самі здобувачі освіти? Про все це розповідають студенти й студентки 
молодших і старших курсів наших пілотних ЗВО.    

Тернопільський національний 
медичний університет (ТНМУ)

– У ТНМУ ми навчаємося в змішаній 
формі: лекції відбуваються онлайн на 
платформі Microsoft Teams, а практичні 
заняття – офлайн в аудиторіях навчаль-
них корпусів університету або навчаль-
них кімнатах на базі різних лікарень 
міста. У попередні роки під час панде-
мії COVID-19 ми навчалися виключно 
онлайн, не мали доступу до пацієнтів, 
тож сильно відчувався брак практичної 
складової. Зараз ситуація краща. Прак-
тичні заняття проходять на базі різних 
лікарень міста, де ми маємо доступ до 
пацієнтів. Пацієнти дуже приязно став-
ляться до студентів під час такого нав-
чання, розуміючи важливість підготовки 
майбутніх лікарів. І хоча невід'ємною 
частиною освітнього процесу стали по-
вітряні тривоги й перебування в укрит-
тях, ми продовжуємо навчання. 

Я хотіла б цього року максимально вдо-
сконалити свої клінічні навички, відпра-
цювати якомога більше з них у симуля-
ційному центрі й у лікарні. Дуже радію, 
що, незважаючи на всі труднощі, наш 
університет створює можливості для 
роботи з пацієнтами, проводить заняття 
в симуляційному центрі. Викладачі до-
помагають нам відпрацьовувати не лише 
навички, заплановані на цей семестр, а й 
ті, що ми мали здобути під час пандемії 
та на початку повномасштабного втор-
гнення росії, коли навчання відбувалося 
виключно онлайн. 

І особливе моє досягнення – це участь 
у менторській програмі нашого універ-
ситету, що активно діє вже п'ять років. 
Я є менторкою групи студентів першого 
курсу й допомагаю їм краще адаптува-

тися до студентського життя, особли-
востей навчання в університеті, нового 
міста, а також ділюся власними знання-
ми, які здобула під час навчання.

Діана Галіяш,  
5-й курс (медицина)

– З серпня 2022 року ми маємо можли-
вість навчатися в університеті як дис-
танційно, так і наживо. Мені дуже не 
вистачало можливості відпрацьовувати 
навички наживо, спілкуватися з іншими 
студентами, пацієнтами. Чудово, що по-
при війну ми маємо цю можливість.  За-
раз кожен студент є цілеспрямованішим 
і вмотивованішим до навчання. 

Викладачі діляться зі студентами дуже 
практичними прикладами, допомагають 
розібратися в багатьох міжнародних 
протоколах лікування. Адміністрація 
закладу також підтримує студентів. Ми 
маємо багато безкоштовних медичних 

РОЗДІЛ 1. 

НОВИНИ ЗВО
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Житомирський медичний 
інститут (ЖМІ)

НОВИНИ ЗВО: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

– Інститут запропонував студентам 
цього року через війну самостійно об-
рати форму навчання – очне навчання 
чи дистанційне. Більшість студентів 
обрали саме очне навчання. Однак усі 
позакласні заходи: культурно-масо-
ві, просвітницькі, виховні, проводять у 
дистанційному режимі. Змінилася і їхня 
спрямованість, більше уваги ми приді-

ляємо волонтерству й благодійництву. Я 
є організаторкою багатьох благодійних 
заходів: благодійні лотереї, кіновечори, 
акції. Кошти, зібрані під час цих заходів, 
ідуть на потреби ЗСУ, внутрішньо-пере-
міщеним особам, які живуть у нашому 
гуртожитку, а також на допомогу без-
притульним тваринам.

Також продовжуємо проводити куль-
турно-просвітницькі заходи й для сту-
дентів інституту:  конкурси, виставки, 
виступи. Хочеться, щоб у майбутньому 
першокурсники згадували не лише про 
сирени, а й мали приємні, справжні сту-
дентські спогади з цього часу. Хочеться, 
щоб життя та навчання повернулося в 
здоровий і спокійний 2018 рік, де немає 
масок і сирен, вірусу та війни, де літає 
«Мрія», а не ракети…

Тож звісно я очікую закінчення війни, 
щоб у мирній країні відзначити випуск 
з інституту.

У майбутньому хотіла би вступи до ме-
дичного університету, щоб отримати 
професію лікаря-хірурга.

Юрченко Марина,  
6-й курс (медсестринство,  

маґістратура)

– У медицині я хотіла працювати з ди-
тинства. Найбільше мене приваблювала 
професія акушерки, оскільки це серйоз-
на й складна професія, яка допомагає 
новим людям побачити світ. До ЖМІ я 
вступила за рекомендацією своїх зна-
йомих. Я також знала, що інститут дуже 
широко впроваджує нові проєкти та має 
активну Студентську раду.

У цьому навчальному році в мене роз-
починаються клінічні дисципліни й буде 
перша практика. Я вже дуже чекаю на 
можливість попрацювати з людьми саме 
як медичний працівник. Зараз ми навча-
ємося у змішаному форматі через війну, 
маємо як очні, так і дистанційні занят-
тя. Студенти, які переживають за власну 
безпеку, можуть залишатися вдома й 
відвідувати онлайн-зустрічі, вивчати до-
даткові матеріали. 

Я також долучаюся до позанавчальних 
активностей в інституті. Обіймаю по-
саду голови науково-дослідницького 
комітету в Раді студентського самовря-
дування. А також ми впроваджуємо про-
єкт «Ментор» для підтримки студентів 
молодших курсів у нашому закладі.

Верес Вероніка,  
2-й курс (медсестринство)

ресурсів для розвитку в медицині, про-
ходимо стажування за кордоном. Тож 
впевнений, що ми матимемо висококва-
ліфікованих медичних фахівців у май-
бутньому.

Також, крім навчання, я долучаюся до 
роботи волонтерського штабу уні-
верситету. Ми зі студентами закупили 
кілька далекомірів і передали нашим 
захисникам на передову. Зараз кожен 
зі студентів поза освітнім процесом 
займається волонтерством, бо кожен з 
нас повинен зробити все можливе за-
для нашої перемоги. 

Дмитро Коваль,  
5-й курс (медицина)  

– Обрати майбутню професію мені 
було досить непросто, оскільки під час 
навчання в школі мала багато різних 
захоплень. Я не раз змінювала свій ви-
бір, проте зупинилася саме на медицині 
насамперед тому, що завжди цікавилась 
тим, як працює людський організм, як він 
змінюється під впливом різних факторів 
і як лікарям вдається вилікувати пацієн-
тів, які, здавалося б, уже не мають надії 
на одужання. Також на мій вибір впли-
нув приклад моєї сестри, яка закінчила 
ТНМУ і стала лікарем. Хоча шлях про-
фесійного розвитку лікаря складний, я 
була впевнена, що хочу його пройти. 

Цього року перший семестр для пер-
шокурсників був складним і насиченим, 

цікавим. Важливо, що більшість прак-
тичних занять проходить в офлайн - 
форматі, що дає можливість набагато 
краще опрацювати й засвоїти матеріал. 
Сподіваюся, що в наступному семестрі 
навантаження буде хоч трішки меншим 
і з нетерпінням чекаю на нові враження 
та знання.  

Завдяки програмі «Менторія», яка реа-
лізується у ТНМУ, ми отримуємо бага-
то важливої інформації, підтримку від 
студентів старших курсів, що допомагає 
адаптуватися до процесу навчання в 
університеті. 

Олеся Загричук,  
1-й курс (медицина)
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Львівська медична 
академія (ЛМА) 

НОВИНИ ЗВО: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ

– Навчання студентів четвертого кур-
су ЛМА відбувається в онлайн-фор-
маті, але адміністрація та викладачі 
закладу дозволяють студентам при-
ходити на деякі пари в Академію для 
відпрацювання клінічних навичок. Хоч 
нам і доводиться навчатися онлайн, 
але викладачі й адміністрація закладу 
докладають багато зусиль, щоб якість 
освіти не погіршувалася. Перехід на 
дистанційну форму навчання сприяє 
постійному осучасненню методів ви-

кладання, а також упровадженню но-
вих цифрових рішень, які спрощують 
навчання. 

Для мене важливо, що викладачі став-
ляться до нас із розумінням. Вони 
намагаються не лише подати якомога 
більше інформації за нашою спеці-
альністю, а й заохочують до набуття 
навичок: створюють невеликі групи 
студентів, які в різні дні відпрацьову-
ють навички в симуляційному центрі 
ЛМА. Моя ціль цього року – набути 
якомога більше навичок, щоб підготу-
ватися до складання іспитів, отримати 
диплом бакалавра і вступити на маґі-
стратуру з медсестринства. Тому я ще 
відвідую додаткові тренінги, які орга-
нізовує Академія. Наприклад, тренінг 
з надання першої медичної допомоги 
був надзвичайно цікавим і пізнаваль-
ним. І мені навіть вдалося спробувати 
себе в ролі інструктора цього тренін-
гу разом з викладачкою Академії. Для 
мене це був дуже класний досвід. 

Гординська Каміла,  
4-й курс (медсестринство)

– Ще в дитинстві я зрозуміла, що хочу 
бути медичною сестрою, бо прагну 
допомагати людям. Бути медиком – це 

не лише престижна, а й надважлива 
професія у житті країни, особливо під 
час війни. Тому я свідомо вирішила, 
що хочу зробити свій внесок у розви-
ток української медицини й здобува-
ти освіту саме в ЛМА. 

У цьому ЗВО я здобула ступінь бака-
лавра, а тепер навчаюся на маґістрату-
рі. Я радію, що навіть у складних умо-
вах заклад продовжує розвиватися, 
зокрема, ми маємо можливість навча-
тися в надсучасному центрі медичної 
симуляції, поєднуючи теоретичне й 
практичне навчання. 

У нашому закладі дуже класний пе-
дагогічний колектив, який вміє якіс-
но та доступно викласти матеріал. 
Найцікавішими для мене є приклади 
з життя, які допомагають краще за-
своїти матеріал. Викладачі постійно 
підтримують, заохочують до навчан-
ня, допомагають у незрозумілих мені 
темах. Нещодавно я мала змогу в ролі 
ментора разом із завідувачкою кафе-
дри внутрішньої медицини й управ-
ління охороною здоров’я Роксо-
ланою Володимирівною провести 
заняття з медсестринства у внутріш-
ній медицині для студентів бакалавр-
ського рівня освіти. Для мене це був 
новий досвід, і я раділа можливості 
поділитися своїми знаннями з інши-
ми. 

Вірю, що скоро війна закінчиться, і ми 
зможемо навчатися безпосередньо 
в Академії. Дуже хочеться мати ще 
більше практичних занять у симуля-
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ційному центрі, так як це було попе-
редні чотири роки на бакалавраті.

Мацько Діана,  
5-й курс (медсестринство,  

маґістратура)

– Я не сумнівалася, що хочу бути фар-
мацевтом. Мене захоплювала взає-
модія з ліками, коли спостерігала за 
роботою своєї тітки, яка працює ме-
дичною сестрою. Під час навчання в 
ЛМА я хочу здобути знання, набути 
навички, а також розвинути власне 
мислення, цінності, які є важливими 
для професійної діяльності медично-
го фахівця. 

Навчатися складно. Я почувалася 
розгубленою особливо в перший мі-
сяць повномасштабного вторгнення, 
але й зараз є значний психологічний 
тиск. В Україні, на жаль, і далі луна-
ють повітряні тривоги, вимикають 
світло, тому іноді пари не проводять 
до кінця задля безпеки викладачів 
і студентів. Тож треба більше пра-
цювати самостійно, опрацьовувати 

матеріал самотужки. Такого не було 
до лютого 2022 року. Проте саме 
навчання може допомогти вийти із 
психологічної кризи і не дає загнати 
себе в кут. Я вдячна за підтримку ви-
кладачам Академії, які завжди йдуть 

назустріч студентам. Також я знаю, 
що можу звернутися до студентів 
старших курсів по допомогу в будь-
якій ситуації. 

Ульмер Ольга,  
1-й курс (фармація) 

– Зараз ми навчаємося дистанційно 
через повномасштабне вторгнення 
росії в Україну. Онлайн-навчання теж 
хороший варіант, але коли в попе-
редні роки ми могли навчатися очно, 
це було цікавіше й більш захопливо! 
Саме завдяки очному навчанню ми 
відчули, що таке справжні студентські 
роки, сесії та хвилювання за них. Це 
було прекрасно. 

Викладачі нашої академії дуже про-
фесійно ставляться до своєї роботи. 
У кожного викладача своя стратегія 
викладання й індивідуальний підхід до 
студентів. Мені дуже подобається, що 
викладачі на одній хвилі зі студентами, 
викладають матеріал зрозуміло й до-
ступно. Сподіваюся, що це допоможе 
мені стати хорошим майстром своєї 

справи, знати й вміти те, що потрібно 
для моєї професії. 

І ще я дуже радію можливості долу-
читися до лав студентського самовря-
дування. Тут я побачила, як студенти 
можуть згуртуватися й досягати по-
ставлених перед собою цілей. Во-
лонтерство, діяльність у гуртожитках, 
співпраця з іншими закладами, прове-
дення вистав — це можливість гарно й 
весело провести час, а найголовніше 
– допомогти тому, хто цього потребує.

Руслана Петруха,  
4-й курс (медсестринство)

– Незважаючи на те, що ми навчаємо-
ся онлайн, академії вдається постійно 
поліпшувати теоретичну й практич-

ну підготовку майбутніх медичних 
працівників. Особливо мені подоба-
ється опановувати нові навички в си-
муляційному центрі. Центр схожий 
на компактну клініку з повноцінним 
обладнанням, де ми беремо участь у 
різноманітних клінічних ситуаціях для 
відпрацювання потрібних умінь. На 
жаль, під час повномасштабної війни 
умови змінилися не в кращу сторону… 
Постійні обстріли, повітряні тривоги 
вносять свої корективи в освітній про-
цес. Ми стараємося бути гнучкими, аби 
якість наших знань не знижувалася. За-
раз, як ніколи, ми відчуваємо свою від-
повідальність за Україну та її майбутнє. 

Навчаючись на останньому курсі ака-
демії, я прагну отримати максимальну 
кількість знань. Справді, вчитися у реа-
ліях сьогодення нелегко. Проте я дуже 
хочу бути професійною медичною се-
строю. Вдячна викладачам, які підтри-
мують, мотивують, заохочують. 

Ірина Буга,  
4-й курс (медсестринство) 

Рівненська медична 
академія (РМА)

НОВИНИ ЗВО: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ
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Харківський національний 
медичний університет (ХНМУ)
– Зараз ми навчаємося дистанційно 
через постійну небезпеку ракет-
них обстрілів Харкова. Перехід на 
віддалену форму навчання не став 
викликом, оскільки ЗВО вже мав по-
передньо налагоджені процеси. За 
роки пандемії COVID-19 універси-
тет запустив онлайн-платформу з 
усіма необхідними матеріалами, ми 
опанували додатки для проведення 
онлайн-конференцій: Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams. Усі ці напра-
цювання допомогли нам швидко 
ввійти у звичний (наскільки це мож-
ливо) темп навчання, якість освіти не 
впала. 

Звісно, зараз додаються непередба-
чувані раніше перепони, наприклад, 
відсутність світла протягом 12–16 го-
дин на добу. Але ми все одно вчимося. 
Усі викладачі в Україні в таких самих 
умовах, як і студенти, роблять усе, 
щоб викласти запланований матері-
ал. Багато хто готовий розказати тему 
або відповісти на запитання просто 
телефоном, коли немає інтернету чи 
світла. Деякі викладачі, які працюють 
у лікарнях, намагаються хоч і дистан-
ційно, але давати практичні нави-
чки: підключають студентів під час 

прийому для збору анамнезу, скарг, 
обговорюють зі студентами можливі 
варіанти постановки діагнозу, необ-
хідні дослідження та лікування. І це 
доводить, що викладачі вмотивовані 
нас навчити, вони знаходять можли-
вості навіть у таких складних умовах. 
Також приємно відчувати підтримку 
міжнародної спільноти. Із початком 
повномасштабного вторгнення нау-
кова спільнота й медичні школи ба-
гатьох країн надали доступ до своїх 
навчальних баз, онлайн-бібліотек, а 
деякі навіть запрошували на безоп-
латне стажування.

Мені також вдалося застосувати 
свою медичну освіту для допомоги 
громаді міста під час війни. У перші 
дні війни, побачивши, скільки людей 
переховувалося на станціях Харків-
ського метрополітену, я відкрив ма-
ленький медпункт, у якому протягом 
трьох місяців надавав необхідну до-
помогу. Тоді я ще навчався на п’ятому 

курсі, але знань уже було достатньо і 
я був готовий до цього. Під час нав-
чання нам завжди казали, що, якщо 
почнеться війна, ми маємо надавати 
допомогу всім, хто її потребує, бо ми 
лікарі. 

Розумію, що цей рік буде складним. 
Для мене це останній рік навчання, 
тож маю опанувати велику кількість 
клінічних дисциплін, підготуватися 
до державних іспитів. А разом з тим 
війна триває, ми всі перебуваємо у 
небезпеці. Однак, всупереч усьому, 
моя ціль – добре підготуватися до 
іспитів і показати, що за будь-яких 
умов можна отримати якісну освіту 
при достатньому бажанні. І я дуже 
хочу врешті почуватися впевнено під 
час інтернатури.

  Алхімов Сергій,  
6-й курс (медицина)
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Буковинський державний 
медичний університет (БДМУ)
– Вибір майбутньої професії – склад-
ний етап у моєму житті. Протягом 
кількох років я намагалася зрозуміти, 
що буде мене надихати. Я спілкувала-
ся з представниками різних професій, 
відвідувала тренінги й шукала інфор-
мацію. Проте виявилося, справжній 
вибір я зробила давно. Медицина 
мені подобалася з дитинства, я захо-
плювалася роботою лікарів, їхніми 
знаннями й професіоналізмом. Єди-
не, що лякало, – тривалий і складний 
шлях становлення лікаря. Однак саме 
з початком повномасштабного втор-
гнення я остаточно зрозуміла, що 
безглуздо відкладати свої мрії через 
страх зазнати невдачі. 

Я рада навчатися саме в БДМУ, 
оскільки впевнена, що викладачі цьо-
го закладу допоможуть мені стати 
висококваліфікованим та успішним 
спеціалістом, який у майбутньому 
врятує не одне життя. Чудово – мати 
можливість стажуватися за кордоном, 
навчатися в інноваційному симуля-
ційному центрі університету, адже на 
його базі можна набути практичних 
навичок. Зараз ми навчаємося в змі-
шаному онлайн-офлайн форматі. За 
теперішніх умов це найкраще рішен-
ня, оскільки життя продовжується і ми 
повинні здобувати якісну освіту для 
того, щоб у майбутньому відбудувати 
нашу країну. 

Перший курс – найцікавіший і най-
складніший одночасно, але я споді-
ваюся, що мені вдасться адаптувати-
ся й насолоджуватися студентським 
життям. Протягом навчального року 
я хотіла б вдосконалити свої навички, 
відвідувати цікаві заходи, познайоми-
тися з новими людьми, отримувати 
позитивні емоції від навчання, незва-
жаючи на будь-які труднощі. 

Я вдячна, що з перших днів навчання 
студенти старших курсів допомага-
ють, розповідають, на що звертати 
особливу увагу, як встигати опанову-

вати потрібний матеріал. Викладачі 
ставляться до студентів із розумінням, 
мотивують. Дуже цінно й важливо, що 
вся наша студентська й викладацька 
спільнота, як одна родина. 

Інна Павлюк,  
1-й курс (медицина)

– Цьогоріч я є випускницею Буко-
винського державного медично-
го університету, тому основне моє 
завдання – це вибір спеціальності й 
розвиток у цьому напрямі. Намагаю-
ся якнайбільше часу проводити в лі-
карні з пацієнтами, адже саме це дає 
можливість розвивати клінічне мис-
лення й отримати безцінний досвід 
від старших колег. Війна вносить свої 
корективи в процес навчання. Сигнал 
повітряної тривоги може будь-коли 
перервати цікаву пару й змінити всі 
плани. Є безліч факторів, які можуть 
стати на заваді освітньому процесу, – 
відсутність електрики, ракетні загро-
зи, стрес. Проте навіть у такий важкий 

час у студентів є доступ до будь-яких 
навчальних матеріалів і можливість 
отримувати ґрунтовні та якісні знання.

Викладачі усіма силами сприяють 
тому, щоб студенти отримували не 
лише теоретичні знання, а й набували 
клінічного досвіду. Адміністрація за-
кладу забезпечила комфортні умови 
для перебування студентів у бомбо-
сховищах під час повітряних тривог.

Особливо надихаюся від того, що 
займаюся науковою діяльністю. Я є 
головою міжнародного сектору Сту-
дентського наукового товариства 
БДМУ. Це чудова можливість усе-
бічно розвиватися, удосконалювати 
знання іноземних мов, знаходити од-
нодумців. І ще я є учасницею народ-
ного аматорського ансамблю пісні й 
танцю «Трембіта», що дає мені можли-
вість відволіктися від буденних справ 
і чудово провести час.

Ольга Малиш,  
6-й курс (медицина)
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Україно-швейцарський літній 
клуб 2022 «Люди у війні»

Неможливо занурити вас в атмосфе-
ру потужної взаємодії, глибоких роз-
думів і надихаючих дискусій, якою 
просякнутий кожен день літнього 
клубу. Але сподіваємося, що деякі 
цитати наших учасників допоможуть 
вам сповнитися рішучістю діяти там, 
де ви є, вже зараз і розуміти, чому це 
важливо. 

«Коли дивимося на війну, ми навча-
ємося будувати нашу безпеку. Річ у 

тім, що війни є своєрідною “нормою”, 
адже люди схильні воювати один 
проти одного. Тож мир треба вибо-
рювати. Згадаймо країни, які мають 
високий рівень добробуту. Вони не 
мають тенденції воювати. Цікаво, 
що у багатство й добробут можна 
тільки застрибнути. Стратегія “по-
вільно й впевнено” зараз не працює. 
Для стрибка потрібна вмотивована 
меншість, яка готова до змін і бере 
на себе відповідальність. Подібний 

стрибок забезпечується політични-
ми реформами», — коментує Ярослав 
Грицак, історик, професор Україн-
ського католицького університету.

«Сьогодні ми стикаємося з про-
блемою непривабливості медичної 
освіти в Україні. Ця система є дово-
лі закритою й неспроможною при-
вабити яскраві й талановиті людські 
ресурси, які сприяли б її розвитку 
зсередини. Ми приділяємо таку увагу 
медичній освіті, оскільки саме в ЗВО 
медичні фахівці здобувають компе-
тентності й формують світогляд, який 
визначатиме їхню подальшу траєк-
торію розвитку. Нам важливо поліп-
шувати компетентності, які отримує 
випускник медичного університету», 
— зазначає Тетяна Черниш, керівниця 
проєктного офісу україно-швейцар-
ського проєкту «Розвиток медичної 
освіти».

«Для того, щоб бути людиною, щоб 
розвиватися, нам треба займатися 

УЖЕ ТРАДИЦІЙНИЙ ЩОРІЧНИЙ УКРАЇНО-
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЛІТНІЙ КЛУБ ВІДБУВСЯ ВОСЕНИ НА 
ЛЬВІВЩИНІ. ЗАЛИШАЮЧИСЬ ПОДІЄЮ ДЛЯ УПРАВЛІНЦІВ 
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я, ЛІТНІЙ КЛУБ ЗАПРОШУЄ ДО 
УЧАСТІ МЕДИЧНИХ ОСВІТЯН, ПОЛІТОЛОГІВ, ІСТОРИКІВ, 
ЖУРНАЛІСТІВ, ЩОБ ФОРМУВАТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ 
БАЧЕННЯ Й РОЗШИРЮВАТИ СВІТОГЛЯД МЕДИЧНИХ 
ФАХІВЦІВ.  «ЛЮДИ У ВІЙНІ» – САМЕ ТАКОЮ БУЛА ТЕМА 
ЦЬОГОРІЧНОЇ ЗУСТРІЧІ.

РОЗДІЛ 2. 

ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПРОЄКТУ
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Понад рік тому розпочався наш пі-
лотний проєкт «Медсестра з роз-
ширеними повноваженнями». Зав-
дяки участі в курсах, тренінгах і 
майстер-класах, які проводили за-
прошені фахівці й спеціалісти Про-
єкту, понад 50 медичних сестер і 
медичних братів поліпшили клінічні 
й комунікаційні навички, але най-
важливіше – повірили в себе й у свої 

можливості стати незалежним нада-
вачем медичних послуг, а не лише по-
мічником лікаря. 

На освітньому інтенсиві для команд 
ПМД-учасниць пілотного проєкту, 
який відбувся 12–15 жовтня у Львові, 
підсумовували досягнення річної ак-
тивності й навчалися новому. Окрім 
роботи над клінічними й комуніка-
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непрактичними речами. Українські 
медичні ЗВО часто створюють лі-
карів-ремісників, тримаючи у фо-
кусі спеціалізацію. А як щодо людя-
ності? Розвитку особистості? Нам 
як суспільству треба більше ліка-
рів-особистостей, тож закликаю вас 
всебічно розвиватися», — ділиться 
Михайло Винницький, доцент кафе-
дри соціології НаУКМА.

 «Людське мислення поступово роз-
вивається від одного збалансованого 
стану до іншого. Кожна стадія визна-
чає свій спосіб сприйняття світу – 
парадигми мислення, які не є добри-
ми чи злими, але які спонукають до 
добрих чи злих вчинків. Усвідомлен-
ня різноманітності парадигм мислен-
ня — перший крок до розуміння того, 
ким ми є, якими є наші обмеження й 
стимули до розвитку. До речі, немає 
більшої несправедливості, ніж рівне 
ставлення до нерівних. Саме тому й 
інструменти управління людськими 
ресурсами мають бути глибоко пер-
соналізовані, виходячи із цінностей 
та життєвих цілей співробітників», — 
розповідає український підприємець, 
громадський діяч Валерій Пекар. 

«Ходіть на презентації книжок укра-
їнських авторів і авторок, читайте 
українську літературу, переосмис-
люйте контексти. Відвідуйте з дру-
зями музеї, ходіть на виставки й 
екскурсії українськими містами. Сьо-

годні кожен і кожна можуть відкрити 
для себе український контекст у той 
чи інший спосіб», — коментує Тетяна 
Огаркова, літературознавиця.

«Вузькі рамки сприйняття світу та 
сильний контекст можуть підштовх-
нути добрих людей до неетичних 
рішень. Незалежно від своїх добрих 
намірів і сильних цінностей, люди-
на може адаптуватися до неетичних 
практик у відповідному організа-
ційному контексті і з часом втрача-
ти здатність бачити свої помилки», 
— каже Павло Худ, отець, викладач 
Українського католицького універси-
тету.

Звісно, це дуже незначна частина 
думок, які пролунали під час клубу. 
Учасники й учасниці говорили й про 
можливості кризи, об’єднання зусиль 

та взаємопроникність систем, потен-
ціал відбудови України після завер-
шення війни, протистояння парадигм 
свободи й тиранії. Не вірите, що так 
можливо за три дні? Насправді, учас-
никам і учасницям ще доведеться 
знайти відповіді на багато запитань, 
які залишилися післясмаком цієї зу-
стрічі. А якщо і вам цікаво розширю-
вати парадигму свого мислення, то 
шукайте перелік книжок, які радять 
читати експерти літнього клубу, в ос-
танньому розділі цього вісника. До 
зустрічі за рік! А для найбільш заці-
кавлених маємо деякі відео виступів: 
тут і тут  

Медсестра з розширеними 
повноваженнями:  
підсумкова зустріч першого року 
впровадження пілотного проєкту

https://youtu.be/9ikSpffkus8
https://youtu.be/CTKegQFz41M


10 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ

ційними навичками, учасники й учас-
ниці працювали над побудовою до-
віри в команді, ділилися набутим під 
час упровадження пілотного проєкту 
досвідом, успіхами й викликами. 

Серед основних викликів, які заважа-
ють розширенню повноважень мед-
сестер, варто відзначити небажання 
лікарів і лікарок делегувати їм свої 
обов’язки, відмовлятися від влас-
них секретарів-медичних сестер, 
складність запровадження окремого 
медсестринського прийому через 
обмежений простір закладу, бю-
рократичні перепони, а також недо-
віра пацієнтів. Проте є й чималі успі-
хи — медичні сестри побороли свої 
страхи, повірили у власні сили, стали 
впевненіше консультувати пацієнтів, 
виступати на конференціях і діли-
тися досвідом із колегами, а завдяки 
безперервному поліпшенню компе-
тентностей зростає й довіра лікарів 
до медсестер. І найбільше досягнен-
ня – усе ж таки частина пілотних за-
кладів змогли запровадити окремий 
прийом медичних сестер, які успіш-
но приймають пацієнтів, маючи свої 
електронні ключі в медичній інфор-
маційній системі.

«Надзвичайно важливо бути гото-
вим до помилок і обговорення цих 
помилок. Ми не думаємо про довіру 
кожного дня, ми просто робимо свою 
роботу. Проте довіра має дуже важ-
ливе значення. Компетенціям можна 
навчити, а якщо немає спільних 
намірів – це вже набагато склад-
ніше. Завжди повинен бути діалог 
і комунікація, відкритість. Двері 
керівника мають бути відкритими. 

Молоде покоління мене надихає, я 
просто щаслива, що є такі праців-
ники, які приходять з ідеями, з пря-
мим, вільним діалогом».

Вікторія Покоєвчук-Зрайко,  
директорка ЦПМД «Ювілейний»,  

м. Рівне

Попри те, що освітній інтенсив мав 
підсумковий характер, Проєкт і пі-
лотні заклади й надалі розвивати-
муть потенціал медичних сестер! 

Групи рівних: навчання нових фасилітаторів і фасилітаторок, 
а також супервізійний курс для досвідчених

«Щоб навчитися їздити на велосипеді, треба почати на ньо-
му їздити», — такими словами й закликом до дій ми завер-
шували у вересні четверту хвилю навчання на тренінговому 
онлайн-курсі із фасилітації груп рівних для лікарів і лікарок, 
медичних сестер і медичних братів первинки. 19 фасилітато-
рів і фасилітаторок успішно завершили навчання, яке розпо-
чалося ще в лютому 2022 року, але через повномасштабне 
вторгнення росії в Україну тоді Проєкт змушений був при-
зупинити тренінг. Під час навчання учасники й учасниці від-
працьовували фасилітаційні, комунікаційні, організаторські 

навички, аби кожен фахівець-випускник тренінгу міг створи-
ти й розвивати групу рівних у своєму закладі, забезпечуючи 
нові можливості для безперервного професійного розвитку 
й підтримки себе та своїх колег. І більшість випускників кур-
су вже започаткувала групи рівних у власних закладах охо-
рони здоров’я. 

А тим часом для вже досвідчених фасилітаторів груп рівних 
Проєкт запропонував супервізійно-менторський курс для 
поглиблення знань і навичок взаємодії у групі. Протягом ве-
ресня-грудня 17 фасилітаторок і фасилітаторів зустрічалися, 
щоб опанувати нові інструменти фасилітації групових про-
цесів, а також розібратися в можливостях надання підтрим-
ки учасникам і учасницям групи в умовах військової агресії 
росії проти України. Незважаючи на виклики воєнного часу 
групи рівних продовжують зустрічатися, навчатися, надавати 
підтримку тим членам груп, які її потребують.     

Надихаємося тим, що українські фахівці, як і фахівці в усьому 
світі, обирають самокеровані формати навчання, які створю-
ють рівні для рівних.
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Освітня поїздка для вивчення 
досвіду Хорватії з розвитку ПМД 
Для посилення розвитку команд пілот-
ної ініціативи «Медсестра з розшире-
ними повноваженнями», а також фаси-
літаторів і фасилітаторок груп рівних 
Проєкт підтримав чотириденну освітню 
поїздку до Хорватії для вивчення досві-
ду розвитку ПМД. 25 учасниць, серед 
яких медсестри, лікарки, менеджерки 
закладів ПМД, представники МОЗ і 
НСЗУ, відвідали державні й приватні 
клініки в м. Загреб, Варджин, Брезниця, 
Інститут громадського здоров’я, медич-
ний факультет університету м. Загреб, 
професійні асоціації медсестер і лікарів. 

Під час обговорень із місцевими фахів-
цями дізналися про взаємодію всереди-
ні ПМД-команд, з’ясували, що медсестра 
в Хорватії на первинці може бути сімей-
ною, патронажною, а також фахівчинею 
з догляду вдома. Тож є й різні рівні осві-
ти медсестер. Представниця медичного 
факультету університету м. Загреб Венія 
Церовецка розповіла, що медсестра 
може здобути освіту трьох рівнів: 

 • п'ятирічне навчання медсестрин-
ству після середньої школи дає 
можливість стати патронажною 
медсестрою;

 • для освітнього рівня бакалавр мед-
сестринства — додатково ще три 
роки;

 • і ще два роки для маґістра медсе-
стринства.

Із сімейним лікарем може працювати 
медсестра з освітою перших двох рів-
нів. Основним завданням медсестри є 
надання відповідної до потреб пацієн-
тів допомоги: підтримка, зокрема, па-
цієнтів із хронічними захворюваннями, 
пояснення призначеного плану ліку-
вання тощо. 

Майбутні ж лікарі після середньої шко-
ли вступають до медичного універси-
тету, після завершення якого потрапля-
ють на практику тривалістю до шести 
місяців, де вибирають спеціалізацію із 

49 програм інтернатури. Інтернатура 
триває чотири-п'ять років. За словами 
Венії, в хорватській медичній освіті від-
бувається розмежування компетентно-
стей, яким навчають лікарів і медсестер. 

Відвідали під час подорожі й профе-
сійну асоціацію медичних сестер – 
Hrvatska komora medicinskih sestara. 
Асоціація медсестер Хорватії допускає 
медичних фахівців до роботи в медсе-
стринській професії та веде їх реєстр. 
Представники комори уповноважені 
видавати й підтверджувати ліцензію на 
медсестринську роботу, тож членство є 
обов’язковим. Установа також долучена 
до визначення професійних стандартів 
медсестер, розробляє та втілює стан-
дарти, зміст і процедури БПР у Хорватії. 

Для продовження ліцензії на профе-
сійну діяльність хорватські медсестри 
зобов’язані кожні шість років набирати 
принаймні 90 балів БПР (по 15 балів що-
річно). 

Є подібна асоціація і в лікарів – Hrvatska 
liječnička komora. Це лікарська асоціа-
ція, яка веде реєстр лікарів, допускає їх 
до професії через ліцензування, приді-
ляє увагу розвитку БПР і дотриманню 
професійних та етичних стандартів ро-
боти.

Насамкінець Проєкт створив для укра-
їнських учасників простір для рефлек-
сій. Вони обговорили отриманий досвід 
у форматі роботи над кейсами: управ-
лінці, лікарі й медсестри разом думали 
про можливі зміни в розподілі обов’яз-
ків лікаря й медсестри в українських 
ПМД-командах, враховуючи хорват-
ський досвід. 

Пам’ятаємо, що навіть під час війни ми 
маємо дбати про наявність найкращих 
практик в арсеналі українських надава-
чів допомоги. Тож вивчаємо досвід ко-
лег, адаптуємо й разом поліпшуємо по-
слуги охорони здоров’я в Україні. Трохи 
більше цікавого про хорватську систему 
охорони здоров’я в презентаціях учас-
ниць навчальної поїздки: тут

https://www.youtube.com/watch?v=NDoKmjnlG8g
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Тренінги із симуляційних 
технологій у медичній освіті
й посилення використання інформаційних систем для 
підтримки роботи симуляційних центрів медичних ЗВО 

3–5 листопада на базі Буковинського 
державного медичного університе-
ту за підтримки Проєкту проведено 
тренінг для фахівців і фахівчинь си-
муляційних центрів шести пілотних 
медичних ЗВО з розроблення клініч-
них сценаріїв. Незважаючи на виму-
шену перерву майже в дев’ять місяців 
через повномасштабне російське 
вторгнення  між першим і другим ета-
пом навчання, наполегливість і заці-
кавленість фахівців у здобутті нових 
знань лише зросла.      

Упродовж трьох днів інструктори 
симцентрів удосконалювали навички 
створення клінічних сценаріїв і оп-
рацьовували критерії оцінювання їх 
виконання. Особливу увагу було при-
ділено огляду структури клінічних 
станцій, які використовуються для 
об’єктивного структурованого клі-
нічного іспиту (ОСКІ), електронно-
му конструктору чек-листів: моделі 
й прототипам, розгляду розділів для 
створення клінічних сценаріїв. І го-
ловне – максимальна зосередженість 
на практичній складовій! Тож фахівці 

й фахівчині не лише обговорювали, а 
й спільно зі студентами відпрацьову-
вали створені сценарії, аналізували 
отриманий досвід, пропонували не-
обхідні доповнення до розроблених 
документів.   

Ми надзвичайно дякуємо коман-
ді Центру симуляційної медицини 
БДМУ, які допомогли нам якнайліп-
ше провести цей тренінг і надали у 
користування все необхідне облад-
нання: манекени, камери, звукові 
засоби й пульти, монітори з медич-
ними параметрами. Чекаємо на нову 
зустріч із незмінним наставником ін-
структорів Дмитром Коньковим, док-
тором медичних наук, професором 
Вінницького національного медич-
ного університету ім. М.І. Пирогова. 

Не залишаємо осторонь і питання 
управління роботою симуляційних 
центрів медичних ЗВО, тож розви-
ваємо використання інструменту 
OpenMedis як у шести пілотних ЗВО, 
так і серед нових партнерів цього на-
пряму. Нагадаємо, що OpenMedis —  

це спеціальне програмне забезпе-
чення (ПЗ) для інвентаризації ме-
дичного обладнання, яке дає змогу 
створити базу даних всього медич-
ного, симуляційного, комп’ютерного 
й мультимедійного обладнання за-
кладу, що значно спрощує прийняття 
управлінських рішень. 26 жовтня для 
нових партнерів цього напряму – Ки-
ївського національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця, Він- 
ницького національного медично-
го університету ім. М.І. Пирогова та 
Луганського державного медичного 
університету – консультант Проєкту 
Ігор Щавій провів онлайн-презента-
цію програмного забезпечення. І вже 
15–17 листопада відбувся триден-
ний онлайн-тренінг із використання 
OpenMedis. 

А наші партнери – пілотні медичні 
ЗВО, які вже тривалий час працюють 
із цим програмним забезпеченням, 
зустрілися 22 листопада онлайн, щоб 
обговорити результати використан-
ня OpenMedis і визначити подальші 
кроки для розвитку. Тож рухаємося 
далі, вдосконалюємо системи й до-
лучаємо більше партнерів до впрова-
дження дієвих рішень для посилення 
симуляційного навчання в Україні. 
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А ви володієте сучасними інстру-
ментами реалізації стратегій і інно-
ваційних ідей? Без сумніву навички 
проєктного менеджменту – це те, без 
чого важкого уявити сучасну успішну 
компанію або установу. Тож ми праг-

немо, щоб фахівці наших пілотних 
медичних і медсестринських ЗВО не 
лише опанували такі навички, а й за-
стосовували їх уже зараз для поліп-
шення освітнього середовища. Тож 
у листопаді-грудні Матвій Хренов і 

Михайло Винницький зустрілися з 
освітянами й представниками адміні-
страцій Львівської медичної академії, 
Житомирського медичного інститу-
ту, Харківського національного ме-
дичного університету, Буковинського 
державного медичного університету, 
Тернопільського національного ме-
дичного університету на тренінгах 
«Проєктний менеджмент 2.0». 

Нагадаємо, що у 2021 році під час 
тренінгів «Проєктний менеджмент 
1.0» наші пілотні ЗВО обрали ідею, 
яка здатна поліпшити освітнє сере-
довище або якість медичної освіти, 
сформували команди, оформили ідеї 
в проєкти й почали опановувати на-
вички, необхідні для їх реалізації.  

Ось ті проєкти, впровадження яких 
розпочалося після тренінгів зі стра-
тегічного управління і проєктного 
менеджменту: 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ

Тренінги з проєктного менеджменту 
й кризового управління для пілотних 
медичних ЗВО

Проєкти команди БДМУ
 • Дитячий університет Лік-АРТ.

 • Сучасні симуляційні технології/COSMIT.

 • Університетська клініка.

 • Особистий кабінет співробітника БДМУ.

Проєкти команди ЛМА
 • Інформаційно-аналітична мережа академії: 

засоби, синхронізація та адаптація.

 • Інтегроване інклюзивне навчання в освітньому 
просторі закладів медичної освіти.

 • Набуття і сертифікація спеціальних фахових 
компетентностей для медичних сестер.

Проєкти команди ТНМУ
 • Центр вдосконалення педагогічної 

майстерності викладачів.

 • Студентський простір.

Проєкти команди ЖМІ
 • Простір неформальної освіти EduSpace.

 • Розроблення комунікаційної стратегії для 
залучення вмотивованих абітурієнтів.

Проєкти команди ХНМУ
 • ХНМУ – міжнародний рейтинг.

 • Єдине інформаційно-освітнє середовище.



14 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ

Тож на тренінгах «Проєктний ме-
неджмент 2.0» учасники й учасниці 
ділилися досвідом і досягненнями 
впровадження проєктів, а тренери 
допомагали аналізувати отримані 
результати, визначати слабкі місця 
і планувати наступні кроки. Також 
Михайло й Матвій запропонувати 
фахівцям ЗВО додаткові інструменти 
ефективного менеджменту, завдяки 
яким проєкти зможуть бути повністю 
і своєчасно реалізовані.

І вже наприкінці грудня Житомир-
ський медичний інститут зміг зосе-
редитися на визначенні своєї страте-
гії розвитку в умовах кризи. Подібні 
тренінги були організовані для інших 
пілотних закладів Проєкту ще вліт-
ку. У турбулентні часи для побудови 
дієвої стратегії не просто виживан-
ня, а розвитку критично важливо 
розуміти ціннісні засади діяльності 
організації, хто саме стоїть у центрі 
рішень, які приймаються, знаходити 
вікна можливостей, фокусуватися на 
побудові реалістичної стратегії. Саме 

на цих питаннях зосередилися фа-
хівці ЖМІ 21–22 грудня під час тре-
нінгу «Криза як можливість». Віримо, 
що закладу вдасться продовжувати 
невпинний розвиток завдяки розро-
бленій стратегії. 

Завжди радіємо, коли можемо до-
помогти нашим пілотним освітнім 
закладам поліпшувати освітнє сере-
довище й вибудовувати власну стій-
кість до наявних викликів!

Курси для управлінців в охороні здоров’я:  
нові можливості 
Проєкт розширює освітні можливо-
сті для управлінців охорони здоров’я! 
Так, з 26 вересня по 18 листопада від-
бувся новий онлайн-курс «Стратегіч-
ний менеджмент для закладів охо-
рони здоров’я». Право навчатися на 
курсі отримали 26 учасників – управ-
лінці охорони здоров’я, лікарі, осві-
тяни, які пройшли конкурсний відбір. 
Під час навчання фахівці розробляли 
стратегію розвитку медичного закла-
ду, формулювали й приймали стра-
тегічні рішення, а також працювали 
над кроками реалізації стратегії. 13 
фахівців успішно завершили курс у 
листопаді. 

Авторка й викладачка курсу — Діна 
Немирович, незалежна консультантка, 
експертка у сфері стратегічного кон-
салтингу та операційної ефективнос-
ті бізнесу, максимально підтримувала 
учасників на шляху стратегування. 
Віримо, що отримані знання допомо-

жуть управлінцям приймати якісні рі-
шення для безперервного й стійкого 
стратегічного розвитку закладів охо-
рони здоров’я. Детальніше про курс 
можна дізнатися за посиланням: тут 

Нагадуємо, що ви також можете по-
ліпшити ваші управлінські практики 
чи дізнатися щось новеньке на інших 
онлайн-курсах, створених Проєктом 
і партнерами: 
 • «Системи фінансування охорони 

здоров’я»: тут

 • «Управління якістю в охороні здо-
ров’я»: тут

 • «Як працює охорона здоров’я»: тут 

 • «Основи фандрейзингу для медич-
них закладів: як залучати додаткові 
ресурси»: тут

https://bit.ly/3RuxNQD
https://bit.ly/3esJIPZ
https://bit.ly/3buQ2W1
https://bit.ly/3Rm3BqI
https://bit.ly/3L4EMgN
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СЬОГОДНІ МИ ГОВОРИМО З ДЖАНЕТ ҐРАНТ, ПРОФЕСОРКОЮ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, РАДНИЦЕЮ ВСЕСВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, ДИРЕКТОРКОЮ CENMEDIC (ЦЕНТРУ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ) З ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ПРО  
ТЕ, ЩО МАЄ СПРЯМОВУВАТИ РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
Й ХТО МАЄ БУТИ ЛІДЕРОМ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ.

Ми зустрілися вперше в 
2019 році, коли проєкт 
«Розвиток медичної освіти» 
лише розпочався. З того часу 
ви долучилися до деяких 
проєктних активностей, 
спостерігали за розвитком 
медичної освіти в Україні. Які 
найважливіші речі ви помітили?  

Я захоплююся україно-швейцар-
ським проєктом «Розвиток медичної 
освіти», оскільки він не пропонує 
готових відповідей. Я працювала з 
людьми, які часто хочуть просувати 
винятково свої ідеї, особливо якісь 
трендові речі. Проєкт цього не ро-
бить, а бачить аспекти, з якими по-
трібна допомога, визначає проблему 
й формулює адекватну, ефективну, 
змістовну відповідь на неї. Це потре-
бує надзвичайного рівня експерт-
ності. Виявляючи емпатію, Проєкт 
пропонує низку можливостей, впро-
ваджує рішення в  співпраці з інши-
ми – саме це є для мене справжньою 
експертизою. 

Найважливіше, що Проєкт співпра-
цює з партнерами, розвиваючи дуже 
різні напрями. Отже, врешті не так 
важливо, що саме зроблено, а важли-
во, яка команда створена. На мій по-
гляд, у команди Проєкту є розуміння 
перспективи розвитку й партнерства. 
І саме це команда використовує для 
розв’язання справжніх проблем, біль-
ше уповноважуючи людей, надаючи 
їм більше експертизи. Так Проєкту 
вдається досягати відчутних змін в 
усіх напрямах, з якими він працює.    

Ви маєте досвід роботи в 
країнах, де відбувається війна, 
або в тих, що перебувають 
у повоєнному періоді? Які 

тенденції ви спостерігаєте в 
розвитку медичної освіти в цих 
країнах? 

У мене було багато студентів на ма-
ґістерській програмі з країн, де від-
буваються воєнні дії або ситуація 
нестабільна: Ірак, Афганістан, Ємен, 
М’янма. І я можу відзначити, що ці 
люди мали надзвичайну рішучість 
щодо продовження навчання й роз-
витку. Я захоплювалася студентами: 
коли їхні лікарні руйнували, їхнє 
життя було в постійній небезпеці, 
а вони не зупинялися. Студенти з 
Ємену, чиї лікарні було зруйновано, 
все одно хотіли працювати над ство-
ренням стандартів післядипломної 
освіти. І що вражало мене найбільше 
– вони мали стратегічне бачення. Тож 
моя відповідь така. Війни продовжу-
ються, і вони жахливі. Проте люди, 
які переживають війну, мають ширшу 
перспективу. І, незважаючи на те, що 
вони мають справлятися з тими умо-
вами, в яких перебувають, їм вдається 
вибудовувати стратегічне бачення 
того, що має відбутися згодом. 

Однак є речі, які турбують мене. Так, 
коли країни починають відбудову, 
вони можуть приставати на чиїсь 
умови, запозичувати моделі з інших 
країн і культур, наприклад із США 
чи Великобританії. Проте ці моде-
лі часто не засновані на свідченнях, 
не можуть бути реалізовані в інших 
культурах і контекстах. Це створює 
небезпеку. Може здаватися, що ви 
можете відбувати країну швидко, 
використовуючи моделі інших або 
приєднуючись до інших систем. Але 
це не так, оскільки ваша сила похо-
дить саме з вашого контексту. Спо-
вільнюйтесь і створюйте свої власні 
рішення.        

Які зміни чи надбання в 
медичній освіті сталися завдяки 
останнім викликам, наприклад 
пандемії COVID-19?

Ми маємо зараз те, що заведено на-
зивати “new normal” – широке запро-
вадження технологій, оскільки багато 
людей перейшли виключно на елек-
тронне навчання. На мій погляд, це 
суперечливий момент. Люди кажуть: 
«Ми трансформуємо всі наші курси, 
вони будуть сучасними й використо-
вуватимуть найкращі IT-рішення. Ми 
не будемо більше просто читати лек-
ції». І це лякає мене, бо люди забули 
про потенціал того, що мали до цього, 
– силу спільного навчання і взаємо-
дії студентів. Я вважаю, що пандемія 
не мала справити жодного впливу на 
медичну освіту. Це було викликом, 
який люди мали подолати. І вони 
зробили це блискуче. Освітяни опа-
нували нові технології – це надихає. 
Але пандемія скінчилася. Ми мусимо 
повернутися до того, що мали, і поча-
ти проводити належний аналіз, огляд 
того, що є, визначати справжні про-
блеми, замість того, щоб вважати, що 
рішення, яке було нав’язано нам зо-
внішніми обставинами, може засто-
совуватися повсюдно. Сподіваюся, 

РОЗДІЛ 3. 
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заклади повернуться до попередньої 
точки й почнуть розмірковувати над 
тим, як вдосконалювати, переглядати 
й забезпечувати якість курикули, за-
мість того, щоб вважати, що IT – над-
звичайна річ і унікальна відповідь на 
все, коли насправді це не так. 

Могли б ви навести приклади 
системних змін, що вплинули 
на розвиток медичної освіти 
й могли б стати основою для 
наших подальших дій? 

Насправді, ні. Я вважаю це точкою, в 
якій зустрічаються медична освіта й 
політика. Медична освіта завжди в 
будь-якій країні є предметом полі-
тичного впливу або втручання. Якщо 
ми говоримо про нормативні доку-
менти як можливість просуватися 
вперед, то доречно звернути увагу на 
стандарти, наприклад, створені Всес-
вітньою федерацією медичної освіти 
(ВФМО) під моїм керівництвом, на-
працювання інших країн. Вважаю, що 
підхід, який маємо у Великобританії, 
досить хороший. Загальна медична 
рада (General Medical Council) – один 
із найкращих регуляторів у світі. Рада 
потужно інтегрована в медицину й 
заклади медичної освіти. Вона до-
бре організована, працює відкрито 
й прозоро, має чітко прописані стан-
дарти й керівництва. Проте, якщо я 
вважаю, що медична рада добре пра-
цює в Англії, це не означає, що мож-
на перенести цей досвід на будь-яку 
іншу країну. Ви можете приїхати й 
подивитися на те, що робить рада, як 
вона працює, і подумати, як це можна 
адаптувати до вашого контексту. 

Також хочу зауважити, що медична 
освіта – це соціальна наука, можливо, 
зараз із певним прошарком бізнесу в 
ній. Тож медична освіта – це не те, з 
чим ви можете впоратися і планувати 
так само, як ви могли б це робити для 
послуг охорони здоров’я. Немає жод-
ного політичного документа, який 
описував би устрій медичної освіти, 
оскільки потреби залежать від кон-
тексту й культури. Я би сказала, що 
найкраще, що ви можете зробити для 
вдосконалення медичної освіти – це 
мати Національну службу здоров’я 
(НСЗ) і здизайнувати медичну осві-
ту так, щоб вона забезпечувала цю 

службу фахівцями. У Великобританії 
медична освіта спланована від по-
чатку до кінця. Кількості, місця, піс-
лядипломна освіта – все створено 
для забезпечення потреб НСЗ. А далі 
потрібно зупинити медичну мігра-
цію. Це можна зробити, поліпшивши 
умови праці, післядипломну осві-
ту для медичних фахівців. Оскільки, 
доки люди будуть знаходити краще 
навчання чи умови деінде, вони їха-
тимуть. 

На які Європейські вимоги до 
медичної освіти, наприклад 
публічні документи, ми можемо 
спиратися для формування 
нашої системи й створення 
регулятора? 

Європейський союз – бюрократич-
не утворення, тож, звісно, є письмові 
регуляторні документи. Основним із 
них є Директива 93/16/EEC від 1993, 
яка визначає засади медичної освіти.

Цей документ визначає необхід-
ність мати адекватні наукові знання, 
знання клінічних дисциплін, достат-
нє розуміння структури, функцій і 
поведінки здорових і хворих людей, 
а також отримання належного клі-
нічного досвіду для того, щоб стати 
лікарем. Повний цикл навчання на 
медичному напрямі має становити 
мінімум шість років або 5500 годин. 
Болонська декларація, на жаль, вза-
галі не підходить для медицини. Тому 
застосовуються специфічні європей-
ські директиви. Водночас ці регуляції 
передбачають право країн приймати 
власні рішення щодо організації сис-
теми медичної освіти. 

Була спроба розробити спільні євро-
пейські стандарти, але вона провали-
лися, оскільки країни Європейського 
Союзу залишають за собою повне 
право вирішувати, як і що робити, які 
підходи запроваджувати. І це саме 
так, як має бути. Немає жодних свід-
чень, які підтверджували б, що пев-
ний підхід є ефективнішим за інший. 
Немає визначеної курикули чи ди-

рективи, які чітко вказували б, що і як 
ви маєте робити. Європейський під-
хід до впровадження різних ініціатив 
полягає саме у свободі робити те, що 
ви вважаєте доречним. Ви маєте від-
чувати свободу вибору щодо страте-
гій розвитку. Свободу робити те, що 
відповідає потребам вашої країни, 
ресурсам, цілям, які визначаються до-
волі широкими засадами, наприклад 
тими, що зазначені в Статті 23 Ди-
рективи 93/16/EEC. 

Також є Європейська Асоціація за-
безпечення якості вищої освіти  
(ЄАЗЯВО), 

яка застосовує загальні, не специфіч-
но медичні, європейські стандарти й 
керівництва (стандарти в освіті вида-
ні 2015 року). 

Тож що ви могли б зробити, так це 
забезпечити членство вашого регу-
лятора в ЄАЗЯВО. І тоді, по суті, ви 
зробите все, що потрібно для належ-
ного регулювання медичної освіти. А 
тоді ви можете застосовувати влас-
ний підхід до розроблення курикули.   

Як оцінити якість медичної 
освіти? Чи є рекомендовані 
підходи? 

Регулятор має встановлювати стан-
дарти й проводити перевірки: пе-
ревіряти наявність відповідних до-
кументів, відвідувати заклади тощо. 
Регулятор надає рекомендації, які ма-
ють бути обов’язковими для виконан-
ня закладом. Тож на національному, 
найвищому, рівні якість визначається 
діяльністю регулятора й тими стан-
дартами, які він встановлює, а також 
процесом нагляду за їх дотриманням. 
Далі ми йдемо на місцевий рівень, 
ставлячи собі запитання: «Як ми зна-
ємо, що те, що ми робимо, належної 
якості?» І є багато варіантів знайти 

https://www.legislation.gov.uk/eudr/1993/16/contents
http://www.ehea.info/page-enqa
https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/
https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/
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відповідь на це запитання. Проте не-
має шаблонів і найкращих практик. 
Заклади мають самостійно приймати 
рішення, як найкраще здизайнувати 
їхню систему забезпечення якості. 
Вони мають створити цю систему, 
зважаючи на власні цілі, й інтегрува-
ти її в систему управляння ЗВО. Ця 
система має бути в руках викладачів 
і студентів. Вона має бути тим, що 
допомагає визначати й розв’язувати 
проблеми, відстежувати процес роз-
витку й того, що відбувається в закла-
ді. Є багато різних шляхів створення 
такої системи, а також цілей, зара-
ди яких ви плануєте забезпечувати 
якість. Я би зосереджувалася на тому, 
що потрібно саме освітянам, але це 
моя особиста думка. 

Якби вас запросили оцінити 
медичну освіту в країні, з якою 
ви раніше не співпрацювали, то 
якими були б ваші перші кроки? 
На що ви звертали б увагу? 

Я подивилися б на бізнес-модель, 
систему регулювання, медичну мігра-
цію та чим вона спричинена. Зверну-
ла б увагу на різноманітність закладів 
медичної освіти. Подивилася б на 
політики й цілі медичної освіти, хто 
приймає рішення про те, чи започат-
ковувати медичний університет і як 
це робити. Я ставила б ці запитання 
на національному рівні, а також ди-
вилася на те, з якою швидкістю утво-
рюються медичні ЗВО. Зважала би на 
те, звідки ці заклади беруть ідеї для 
розвитку та як враховують культуру й 
контекст країни. 

Коли ви говорите про бізнес-
модель, ви маєте на увазі бізнес-
модель окремого ЗВО? 

Ні, я говорю тут про державу. Держа-
ва має знати навіщо вона започатко-
вує медичні університети й до чого 
це призводить. Медичні ЗВО в бага-
тьох країнах генерують прибуток, як, 
наприклад, і в Україні. Медичні уні-
верситети залучають багато інозем-
них студентів. Вони сплачують кошти 
за навчання, а потім повертаються до 
своїх країн. Тож, якщо ви дивитеся на 
систему на національному рівні, ма-
єте бачити загальну перспективу. Ви 
маєте звертати увагу на те, як пра-

цює економічна складова медичної 
освіти, як здійснюється управління. 
Оскільки це впливає на якість медич-
ної освіти. 

А коли ми говоримо про 
оцінювання окремого 
медичного університету, на 
що ви звертаєте увагу? Чи є 
дорожня карта, яка може нас 
скеровувати?  

Це залежить від медичного ЗВО. Ви 
можете враховувати різні речі. Зазви-
чай, коли медичний університет про-
сить про зовнішнє оцінювання, він 
знає причину цього. Я можу навести 
приклад процесу оцінювання, яким 
я керувала нещодавно. Отже, я взяла 
оновлені стандарти ВФМО, 

запросила досвідчених фахівців з 
кожного напряму цих стандартів до-
лучитися до команди оцінювання. 
Тоді, розуміючи мету такого оціню-
вання, ми відвідали заклад, вивчи-
ли документацію, поспілкувалися з 
понад сотнею співробітників уні-
верситету, отримавши у такий спо-
сіб розуміння повної картини. Наша 
команда з трьох осіб працювала в 
закладі тиждень. Ще тиждень після 
цього ми присвятили обговорен-
ню, додатковим запитанням, аналізу 
зібраної інформації. Зрештою, ми 
склали повну картину розуміння си-
туації адміністрацією, освітянами, 

студентами, а також мали погляд лі-
карень, які розміщені в цьому регіоні. 
Урешті, ми мали цю широку перспек-
тиву, сформовану з урахуванням тих 
речей, на які належить дивитися, для 
оцінювання медичного ЗВО: його 
цілі, система управління, курикула, 
системи оцінювання та забезпечен-
ня якості. Виявили, що не всі стандар-
ти ВФМО можна було застосувати. У 
результаті ми склали детальний звіт з 
рекомендаціями. 

Отже, можемо використовувати як 
основу останні стандарти Всесвіт-
ньої федерації медичної освіти, які 
зорієнтують, на що саме звертати 
увагу та як планувати надалі. Вони 
допоможуть знайти належні місцеві 
відповіді на запитання, які виникають 
саме у вашому контексті. Зараз ми 
завершуємо роботу над подібними, 
заснованими на принципах, стандар-
тами для післядипломної освіти, які 
допомагатимуть в оцінюванні й спря-

https://wfme.org/
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мовуватимуть вас у прийнятті влас-
них рішень. Також раджу подивити-
ся на стандарти Загальної медичної 
ради (GМC). Вони надзвичайні.  

Щоб стати медичним 
освітянином, достатньо лише 
закінчити медичний університет 
чи потрібно пройти ще 
спеціалізоване навчання?  

Якщо ви обрали професійний шлях 
медичного освітянина, то вам необ-
хідно опанувати базові технічні речі: 
знати технічні вимоги до оцінювання, 
як працювати з курикулою, керувати 
ресурсами, людьми, змінами, як про-
водити дослідження, й забезпечува-
ти якість освітнього процесу. Тому ви 
маєте отримати кваліфікаційний сту-
пінь, який засвідчував би, що ви ви-
вчили ці технічні речі. Або ви можете 
навчатися в інший спосіб. Це зале-
жить від вашого контексту, чи затре-
бувана у вашій країні саме відповідна 
кваліфікація. Та в будь-якому разі ви 
маєте володіти належними знання-
ми й навичками. Є дуже багато тео-
рій щодо сучасних методів навчання, 
більшість з яких – нонсенс. Ви мусите 
знати про сучасні тенденції, проте 
найголовніше – розвивати критичнe 
мислення й не вірити беззаперечно 
в усе, не копіювати сліпо будь-що. Ви 
маєте скептично ставитися до нових 
ідей, критично їх оцінювати, шукати 
свідчення їхньої ефективності. Тож, 
коли ви знаєте про все, що відбува-
ється, але здатні критично це оціни-
ти, ви будете хорошим освітянином. 

Ви не маєте медичної освіти, 
як же сталося, що ви є освітнім 
психологом зі спеціалізацією 
саме в медичній освіті? 

Як освітній психолог я займаюся пи-
таннями навчання й викладання, ви-
вчаю те, що відбувається в головах 
людей, як вони впливають і реагують 
на міжособистісну взаємодію. Також 
я розмірковую про речі з погляду 
політик, управління, освітніх систем. 
І можу робити це щодо медицини – 
галузі, де я випадково опинилася й 
працюю усе своє життя. Але я могла б 
так само це робити в будь-якій іншій 
галузі, оскільки мої професійні нави-
ки спрямовані на розуміння політики, 

принципів навчання й викладання, 
соціальних взаємодій, які тут відбу-
ваються, а також системи управління, 
яка впливає на галузь. Я присвятила 
більшу частину свого життя дослі-
дженням політик у галузі медичної 
освіти на запит нашого уряду й про-
фесійних організацій. 

Проте я могла б робити це будь-де, 
просто сталося так, що я опинилася в 
медичній освіті. Багато років тому мій 
науковий керівник, професор психо-
логії освіти Університету Лондона, 
сидів у літаку поруч із професором 
медицини, який також викладав в уні-
верситеті. І вони запланували спів- 
працю щодо поліпшення викладання 
медицини. І так сталося, що профе-
сор медицини попросив мого науко-
вого керівника порадити когось, хто 
міг би попрацювати в Департаменті 
медицини в Кінґз Коледжі Півден-
ного Лондона, щоб проаналізувати 
підходи, які використовуються для 
викладання медицини. І мій профе-
сор запропоновував мені цю можли-
вість. У той час я нічого не знала про 
медицину. Тож зробила свою доктор-
ську роботу про особливості проце-
су мислення лікарів. Бачите, я просто 
опинилася в цій галузі. Тоді я була 
єдиною лекторкою в світі з такої 
теми, а зараз таких спеціалістів май-
же два мільйони, наскільки я розумію. 
Така доля випадку. Мій професор міг 
сидіти в літаку поруч зі спеціалістом 
з інженерії, археології, архітектури. 
Так я могла б стати фахівцем у цих 
галузях. 

Що вам найбільше подобається 
у вашій роботі освітнім 
психологом?  

Фах освітнього психолога перед-
бачає, що ви в особливий спосіб 
дивитеся на світ. Те, як психологи 
сприймають світ, визначається тими 
теоріями, в які вони вірять, цінностя-
ми, які мають, а також здатністю до 
критичного мислення та дискусії. Це 
дає можливість аналізувати цей світ 
і те, як люди поводяться в ньому, за-
безпечує аналітичну рамку. Найбіль-
ше в цьому сенсі мені подобається 
призма соціальних наук, і те, що я як 
психолог можу покладатися на теорії, 
знання, структурні елементи. Проте я 

знаю, що немає єдиної правди. Уся 
моя професійна діяльність просякну-
та критичним аналізом, рефлексією 
щодо природи суспільства, як вона 
впливає на людину, практичну діяль-
ність і політики. 

Хочу також зауважити, що повага є 
основою для всього процесу – чи це 
повага до лікарів, чи до інших учасни-
ків процесу, незважаючи на їхні по-
сади, попередній досвід і освіту, міс-
це проживання – Київ, Лондон, інше 
місто. Я бачу таку повагу в тому, що 
робить команда проєкту «Розвиток 
медичної освіти». Фахівці Проєкту 
не намагаються сказати партнерам, 
що вони знають краще, а працюють з 
повагою й спільно з іншими. Вважаю, 
що це дуже важливо. 

Яку книгу ви могли б 
порекомендувати нашим 
партнерам, щось надихнуло вас 
останнім часом?  

Я вже дуже стара для натхнення, але 
рекомендації маю. Якщо вам здаєть-
ся, що ви вже достатньо знаєте про 
медичну освіту, почитайте «Сім міфів 
про освіту» від Дейзі Хрістодоулоу 
(Daisy Christodoulou). Це стара книга, 
але найкраща. Інша книга, яка може 
зацікавити, – «Що якщо все, що ви 
знали про освіту, було помилковим?» 
від Девіда Дідау (David Didau). Ці дві 
книги про критичне мислення, яке я 
згадую часто. А якщо ви хотіли б ро-
зібратися в медичній освіті із самого 
початку, то вам варто звернути увагу 
на збірку за редакцією Swanwick «Ро-
зуміючи медичну освіту». 
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Проєкт запустив подкаст «Намацаль-
на медосвіта», в якому ведучий Ми-
хайло Винницький, соціолог, тренер 
і викладач Національного універси-
тету «Києво-Могилянська Академія», 
говорить з гостями про освіту – тоб-
то про світ, який цікавий медикам і не 
тільки, в намацальний, а отже доступ-
ний, практичний і корисний спосіб. 

У першому сезоні подкасту ми всти-
гли записати десять епізодів: 

 • в епізоді №1 із Богданою Небо-
рак, українською журналісткою, 
юристкою, культурною менеджер-
кою, літерату-
рознавицею, го-
ворили про те, 
навіщо медикам 
культура і яким є 
творчий початок 
професії лікаря: 
тут

 • в епізоді №2 (англійською мовою) 
з британськими нейрохірургом і 
письменником Генрі Маршем і лі-
каркою з паліативної допомоги та 
п и с ь м е н н и ц е ю 
Рейчел Кларк 
роздумували над 
питаннями життя, 
смерті й медици-
ни: тут 

 • в епізоді №3 з Володимиром 
Ходоровським, керівником на-
вчального відділу сектору моніто-
рингу якості освіти та інформаційно- 
аналітичного забезпечення БДМУ, 
намагалися зро-
зуміти, як виміря-
ти якість медич-
ної освіти й для 
чого вчаться сту-
денти в медичних 
ЗВО: тут

 • в епізоді №4 з Іваном Черненком, 
випускником Одеського націо-
нального медичного університету, 
анестезіологом районної лікар-
ні та автором книги «Сміх у кін-
ці тунелю. Нотатки українського 
анестезіолога», обмірковували 
природу суспільного договору між 
лікарем і пацієн-
том, феномен ме-
дичних династій і 
витоки стигмати-
зації суспільством 
права на лікар-
ську помилку: тут

 • в епізоді №5 із Вікторією Покоєв-
чук-Зрайко, директоркою ЦПМСД 
«Ювілейний» Рівненської міської 
ради, фокусувалися на темі управ-
ління закладом охорони здоров’я 
в умовах конкуренції, пандемії, 

війни, а також 
розмірковували 
про довіру укра-
їнського суспіль-
ства до медици-
ни: тут 

 • в епізоді №6 із Орестом Сувалом, 
лікарем-психіатром, координато-
ром розвитку послуг у громадах 
україно-швейцарського проєкту 
«Психічне здоров’я для України», 
розмовляли про зміни щодо пси-
хічного здоров'я на рівні громад 
і як давати собі раду в складних 
життєвих ситу-
аціях, кому по-
трібна перша 
психологічна до-
помога та як от-
римати навички її 
надання: тут 

 • в епізоді №7 із Наною Войтенко, 
науковицею, професоркою, рек-
торкою Академії Добробут, го-
ворили про біологічну функцію 
людського болю 
й думали над тим, 
що може боліти 
медичній освіті: 
тут 

 • в епізоді №8 із 
Ігорем Заставним, 
сімейним лікарем, співвласником 
сімейної амбулаторії Вулик-Вин-
ники, членом правління Академії 
Сімейної Медицини України, роз-
биралися в тому, що ж таке здоро-
ві відносини між лікарями й паці-
єнтами та чому 
все починається 
з якісної освіти: 
тут

 • в епізоді №9 з 
Інною Чухно, за-
ступницею директора навчаль-
но-наукового інституту якості 
освіти ХНМУ, помічницею рек-
тора університету, говорили про 
життя й виклики ХНМУ під час 
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Подкаст «Намацальна медосвіта»

РОЗДІЛ 4. 

ВАЖЛИВІ ТЕМИ,  
РЕСУРСИ

https://li.sten.to/szpqi0hb
https://li.sten.to/fkftdhxf
https://li.sten.to/1axw1no8
https://li.sten.to/g2fct834
https://li.sten.to/j3bmqvzq
https://li.sten.to/ymy0lqk1
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повномасштабного вторгнення, а 
також про якість 
і цінність симу-
ляційних техно-
логій у медичній 
освіті: тут 

 • в епізоді №10 з
Антониною Мо-
жарівською, керівницею центру
симуляційних технологій Жито-
мирського медичного інституту, 
розбиралися в тому, чи достатньо
забезпечити центр сучасними ма-
некенами для його ефективної
роботи, чи важливіше мати профе-
сійних інструкторів, а також чому
важливо інтегрувати ґендерні пи-
тання в медичну освіту та як це ро-

бити: тут 

Наприкінці кожного 
епізоду на вас чека-
ють ще дві цікаві ру-
брики: 

 • про книги «Що ви там уже вичита-
ли?!» або «Нащо мені ті книжки, я
ж читав накази!» від Матвія Хре-
нова, співзасновника Українського
центру охорони здоров’я (UHC);

 • про «МЗС – медицину, засновану на
свідченнях» від Дмитра Гуляєва, ке-
рівника видавничих, дослідницьких
і освітніх проєктів ГО «Українська
асоціація боротьби з інсультом».

Підписуйтеся на наш 
подкаст на всіх до-
ступних платформах 
і дізнавайтеся відпо-
віді на всі запитання 
першими: тут 

Уже в січні ми розпочнемо другий 
сезон, який також дивуватиме й на-
дихатиме! 

Подкаст «Намацальна медосвіта» 
створено командою україно-швей-
царського проєкту «Розвиток медич-
ної освіти» у співпраці зі студією по-
дкастів The Ukrainians.

Читанка від 
Проєкту на зимові 
канікули

 • Паскаль Брюкнер «Тиранія каяття. 
Есе про західний мазохізм».

 • Тімоті Снайдер «Криваві землі».

 • Пітер Померанцев «Нічого прав-
дивого й усе можливо». 

 • Мілан Кундера «Нестерпна лег-
кість буття».

 • Софія Андрухович «Амадока».

 • Валерій Пекар «Різнобарвний
менеджмент».

 • Михайло Винницький «Україн-
ський Майдан, російська війна».

 • Генк Рейнвотер «Як пасти котів». 

 • Віра Курико «Реформа здорової
людини».

 • Арчібалд Джозеф Кронін «Цита-
дель».

 • Антуан де Сент-Екзюпері «Пла-
нета людей».

 • Тоні Джадт, Тімоті Снайдер «Роз-
думи про двадцяте століття». 

 • Іван Черненко «Сміх у кінці туне-
лю. Нотатки українського анесте-
зіолога».

• Пітер Воттс «Сліпобачення».

• Сергій Жадан «Ворошиловград».

А раптом маєте потребу обговорити 
прочитане, шукайте й долучайтеся до 
книжкового клубу у вашому місті або 
створюйте свій!  

Посилання на усі книжки з читанки: 
тут

ДЛЯ НАШОГО ПРОЄКТУ ВЖЕ СТАЛО ДОБРОЮ 
ТРАДИЦІЄЮ РАДИТИ КНИЖКИ, ЯКІ ВАРТІ ЧИТАННЯ. 
РАДИМО НА НАШИХ ЗАХОДАХ, У ПОДКАСТІ, В 
КНИЖКОВОМУ КЛУБІ. ТОЖ У ПІДСУМКОВОМУ 
ВІСНИКУ РОКУ ЗАЛИШАЄМО ВАМ НАШ ТОП-15. 
ЗАБИРАЙТЕ ЙОГО ІЗ СОБОЮ У 2023 І ЧИТАЙТЕ, 
ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ! А ЯКЩО МАЄТЕ ЩО ПОРАДИТИ 
НАМ, ТО ОБОВ’ЯЗКОВО ПИШІТЬ! 

https://li.sten.to/lrryyb65
https://li.sten.to/s6xcf0ac
https://bit.ly/3xmdPz9
https://docs.google.com/document/d/1Jg6vtyqDoGIASG_wSO3J-Kko6YnTOCxGDoKltm6GA-c/edit?usp=sharing
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Літня школа в Луґано
ЯКЩО ВИ ЩЕ НЕ БУЛИ НА LUGANO SUMMER 
SCHOOL, ТО САМЕ ЧАС ПОДУМАТИ ПРО 
ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ НАСТУПНОГО РОКУ. 

Уже друге десятиліття Літня школа в Луґано створює 
простір з якісними пленарними сесіями й потужним 
нетворкінгом, який мотивує до розвитку. Під час події 
фахівці й фахівчині з питань охорони здоров’я з різних 
країн світу поліпшують свої знання та діляться досвідом, 
зосереджуючи увагу на політиках в охороні здоров’я, 
економіці й управлінні. 

Цього року на події від України виступили Павло Ковто-
нюк і Наталія Рябцева, співзасновники Українського цен-
тру охорони здоров’я. Павло розповів про атаки росії на 
українську систему охорони здоров’я: «Охорона здоров’я 
України зазнає навмисного руйнування, що призводить 
до масової втрати людського капіталу. Саме його ми має-
мо реконструювати насамперед, коли ця війна закінчить-
ся. Росія не досягла військових успіхів, але своєю такти-
кою створює гуманітарну катастрофу: за 179 днів війни 
було пошкоджено 203 заклади охорони здоров’я. Ми має-
мо перемогти у цій війні, щоб мати можливість повоєнної 
відбудови України. Після перемоги ми потребуватимемо 
інвестицій, які важливо вкладати не тільки в будівлі, а й у 
людей». 

Наталія Рябцева у своїй доповіді говорила про побудо-
ву стійкості в реформі фінансування системи охорони 
здоров’я: «Під час реформи фінансування ми створили 
Національну службу здоров’я України (НСЗУ). Вперше в 
нашій історії держава залучила приватних постачальників 
за державний кошт і змогла укладати прямі контракти з 
медичними працівниками без будь-якої проміжної струк-
тури чи органу. Національній службі здоров’я України 
вдалося запровадити новий механізм оплати — коли гро-
ші йдуть за пацієнтами. За час повномасштабного втор-
гнення ми побачили, як наша система охорони здоров’я 
вистояла й функціонує». 

А от що говорять про школу її цьогорічні учасниці від 
України: 

«Крім цікавого контенту пленарних лекцій і курсів, над-
звичайно цінною була робота з фахівцями з різних країн 
світу, а також їхня підтримка України. Як освітянці мені 
було важливо проаналізувати й порівняти методики ви-
кладання», — коментує Олена Коротун, викладачка Буко-
винського державного медичного університету.

«Я навчалася на курсі про психічне здоров’я. Ця тема 
дуже актуальна для України, яка перебуває в стані війни. 
Збройні сили України борються на фронті, а ми, лікарі, 
маємо в тилу надавати найкращу психологічну підтрим-
ку населенню. Літня школа в Луґано — чудова можливість 
розповісти про війну в Україні. Нас почули люди з інших 
країн, Україну насправді підтримує весь світ!» — говорить 
Катерина Почтар, терапевтка, фасилітаторка групи рівних 
Рівненського ЦПМД «Ювілейний».

Тож стежте за відкриттям можливості 
податися на Літню школу в Луґано 
2023: тут

Якщо ж вам цікаво, що вивчали учас-
ники й учасниці цьогорічної школи, то 
дивіться записи пленарних сесій: тут

https://www.ssph-lugano-summerschool.ch/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWPrG0y3o96eNV18y-msmw6x1yMhqB2nD
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Радимо вам звернути увагу на кілька 
цікавих заходів, які представники й 
партнери Проєкту, в т.ч. Міністерство 
охорони здоров’я України, відвідали 
цього року. 

Конференція SPSIM – “Standardized 
Patients and Simulation” («Стандарти-
зовані пацієнти та симуляція»), – ор-
ганізована Лозаннським університе-
том наук про здоров’я (Швейцарія), 
проходила на базі університетської 
лікарні в змішаному форматі. Під час 
конференції фахівці обговорювали 
наукові основи й найкращі практи-
ки  медичної освіти з використанням 
симуляції та стандартизованих паці-
єнтів. Найцікавішими для учасників з 
України цього року виявилися теми 
віртуального навчання, підготовки 
до ролі стандартизованих пацієнтів і 
симуляції, а також гейміфікація в ме-
дичній освіті. 

Спікер конференції Деніел Толкс, 
докторант медичного факультету 
Білефельдського університету в Ні-

меччині так визначає роль гейміфі-
кації у медичній освіті: «Сьогодні 
ігри є невід’ємною частиною культу-
ри. Приблизно половина населення 
хоча б час від часу грає в комп’ютерні 
ігри. Діапазон тем ігрових підходів 
охоплює від серйозних елементів 
(використання ігор з педагогічним 
підходом) до гейміфікації (викори-
стання ігрових елементів у неігрових 
концепціях). Гейміфікація поліпшує 
мотивацію та сприяє досягненню ви-

соких результатів у навчанні. Пере-
будуйте симуляцію й тести в гру або 
просто додайте гейміфікацію й ви 
матимете хороший результат».

Тож якщо ви розвиваєте симуляційні 
підходи до навчання у вашому закла-
ді, то долучайтеся, відвідуйте наступ-
ну конференцію: тут

Проєкт також підтримав онлайн-
участь фахівців пілотних ЗВО й 
МОЗ у конференції, організованій 
International Association for Medical 
Education – AMEE, яка відбулася на-
прикінці серпня в змішаному форма-
ті. Офлайн-конференція проходила 
в м. Ліон. Надзвичайна подія! 3500 
учасників і учасниць з усього світу, 
тривалість сесій – з 4:00 ранку до 
22:00, аби кожен і кожна могли долу-
читися з різних країн і відвідати пле-
нарні засідання, симпозіуми, воркшо-
пи, секції з презентаціями наукових 
досліджень. 

Цьогорічні головні фокуси конфе-
ренції:

 • переосмислення медичної освіти, 
обговорення її філософії та цін-
ностей,
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SPSIM та AMEE – конференції,  
до яких варто долучатися 

А ВИ БЕРЕТЕ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 
З МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ? ЯКЩО ЩЕ НІ Й ВИ ЧЕКАЄТЕ НА 
ЗНАК, ТО ЦЕ ВІН – ЧАС ДОЛУЧАТИСЯ ДО ПРОГРЕСИВНОЇ 
СПІЛЬНОТИ МЕДИЧНИХ ОСВІТЯН, ЯКІ ФОРМУЮТЬ 
СУЧАСНІ ТРЕНДИ Й РОБЛЯТЬ ОСВІТУ ЯКІСНІШОЮ.

https://with-simulation.ch/spsim/
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 • виклики дистанційної освіти й нав-
чання в гібридному форматі,

 • безперервний професійний роз-
виток медичних освітян,

 • дослідження в медицині й медич-
ній освіті,

 • силабус, оцінювання, компетент-
ності й клінічні навички, та багато 
іншого.

Хедлайнером події став Вільям Спеді. 
Інноватор у медичній освіті презен-
тував доповідь «Ви не можете оціни-
ти те, чому немає визначення: йдемо 
вгору еволюційною трансформацією 
навчання, орієнтованого на резуль-
тат». Пан Спеді запевнив слухачів і 
слухачок, що досягнення якісного 
практичного рівня — це процес, який 
має кілька вимірів і характеристик. 
Тож його некоректно оцінювати га-
лочками в чек-листі. Натомість Ві-
льям запропонував оцінювання за 
допомогою рубрик з кількарівне-
вими складовими й трьома рівнями 
оволодіння практичною навичкою. 

Під час симпозіуму з професійного 
розвитку освітян говорили про інно-
ваційні технології, подкасти, гейміфі-
кацію, про додатки з інфографіками 
для самонавчання. Радимо обов’яз-
ково звернути увагу на подкаст “The 
Spark: Medical education for curious 
minds”, який згадували спікери кон-
ференції: тут

І саме зараз у вас є можливість до-
лучитися до наступної конференції 
АМЕЕ в якості спікера чи спікерки. 
Надсилайте ваші абстракти й дізна-
вайтеся більше про конференцію: 
тут

Завершується 2022 рік, проте Україна продовжує виборювати 
власну свободу, незалежність, демонструючи незламність і над-
звичайний героїзм. Цей рік був надскладним, але ми захоплює-
мося відданістю наших партнерів – освітян, лікарів, медсестер, 
управлінців охорони здоров’я, які навчають, лікують, безперерв-
но розвиваються, незважаючи на дії загарбників і спроби зруйну-
вати медичну, енергетичну системи нашої держави. Дякуємо вам 
за можливість спільно будувати якісну медичну освіту, якої гідна 
Україна. У 2023 ми обов’язково робитимемо спільно ще більше 
необхідних заходів для розвитку додипломної, післядипломної 
медичної освіти й безперервного професійного розвитку. 

І най у вас буде можливість зустріти 2023 рік у безпеці, з най-
ріднішими людьми! Тримаймо стрій і до зустрічі в переможному 
2023 році! 

Бажаєте долучитися до створення  
вісника Проєкту?

Надсилайте ваші теми, ідеї, анонси, зворотний зв’язок 
на events@mededu.org.ua

 (або нашій координаторці Ользі Короленко
 olga.korolenko@mededu.org.ua)

https://bit.ly/3MdW1wF
https://amee.org/AMEE/AMEE/Conferences/AMEE_Glasgow_Landing.aspx


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

www.youtube.com/channel/
UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

Керівниця проєктного офісу: Др. Тетяна Черниш 
tetiana.chernysh@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)
Kreuzstrasse 2, 4123 Allschwil, 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.
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