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Перспективи в даному напрямкуПерспективи в даному напрямкуПерспективи в даному напрямкуПерспективи в даному напрямкуПерспективи в даному напрямку. . . . . Згідно з літературними даними,
наступний рівень симуляційного навчання – це електронні манекени�іміта�
тори, складні моделі людини з електронними блоками, які мають змогу
давати оцінку правильності виконання маніпуляцій. Цей рівень дає змогу
відпрацювання складних, клінічних ситуацій, командних дій, комунікації
членів бригади між собою. Тут є можливість працювати в стресовій ситуа�
ції, що найчастіше є причиною неможливості застосування вивченої інфор�
мації та відомих практичних навичок.

Таким чином, тезис Конфуція "Я почув і забув, я побачив і запам'ятав,
я зробив і зрозумів" повинен бути керівництвом при організації навчання
медика, а стимуляційні методи – найважливішими механізмами його впро�
вадження.
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НАРКОЛОГІЇ ТНАРКОЛОГІЇ ТНАРКОЛОГІЇ ТНАРКОЛОГІЇ ТНАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЛЇ ПСИХОЛОГІЇ ХНМУА МЕДИЧНОЛЇ ПСИХОЛОГІЇ ХНМУА МЕДИЧНОЛЇ ПСИХОЛОГІЇ ХНМУА МЕДИЧНОЛЇ ПСИХОЛОГІЇ ХНМУА МЕДИЧНОЛЇ ПСИХОЛОГІЇ ХНМУ

Кожина Г. М., Стрельнікова І. М., Самардакова Г. О.,
Гайчук Л. М., Терьошина І. Ф.

Актуальність.Актуальність.Актуальність.Актуальність.Актуальність. В Україні продовжуються процеси реформування ме�
дичної освіти та підвищення її рівня відповідно до сучасних світових стан�
дартів. Це, закономірно, вимагає підвищення критеріїв відбору абітурієнтів
та вимог щодо вступу у ЗВО. Уже багато років у ХНМУ проводиться підго�
товка бакалаврів та магістрів медичних сестер на базі повної середньої
освіти, що закінчили медичні коледжі. Абітурієнти, які мають необхідні бали
за результатами ЗНО з профільних предметів, можуть отримати професію
медична сестрам за освітнім рівнем бакалавр або медична сестра за
освітнім рівнем магістр [1, 3, 7].
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Намагаючись зберегти конкурентоспроможність порівняно з іншими
медичними вишами, що надають подібні освітні послуги, ХНМУ постійно
підвищує вимоги й до викладачів, які беруть участь у навчанні медичних
сестер. Викладачі, що займаються цим видом діяльності постійно підви�
щують власний професійний та культурний рівень, відпрацьовують сучасні
педагогічні технології навчання, ознайомлюються зі світовим досвідом
викладання профільних предметів медичним сестрам, набувають досвіду
закордонного стажування, активно відвідують вітчизняні та закордонні кон�
ференції для обміну практичним та теоретичним досвідом. Цей процес
триває безперервно [1–4].

Починаючи викладати академічну програму студентам медичним
сестрам першого курсу, необхідно звертати увагу на деякі складові, не�
обхідні для якісного опанування студентами навчального матеріалу. По�
перше, це наявність достатньо високого базового рівня знань, на який на�
шаровуються теоретичні та практичні знання з профільних предметів, по�
друге, вмотивованість студентів на отримання знань, вміння вчитися, тягну�
тися за лідером студентської групи, по�третє, прагнення до постійного твор�
чого пошуку, високий культурний рівень, активна громадська позиція, участь у
студентському самоврядуванні, активне життя поза стінами вишу [3, 5–7].

Цілі та завдання:Цілі та завдання:Цілі та завдання:Цілі та завдання:Цілі та завдання: проаналізувати ефективність використання інно�
ваційних методів навчання під час підготовки медичних сестер.

На нашій кафедрі студенти медичні сестри мають можливість по�
глиблювати свої теоретичні та практичні знання і підвищувати професійну
підготовку завдяки використанню інноваційних технологій навчання в по�
єднанні зі збереженням кращих вітчизняних традицій.

Як доводить педагогічний досвід викладачів нашої кафедри, лише
викладання лекційного матеріалу та опрацювання теорії на практичних
заняттях в академічних групах не відповідає світовим стандартам навчання.
Пасивне сприйняття студентами навчального матеріалу (викладач розпо�
відає, а студент слухає) дає лише 10% виживаності знань. Коли студент
самостійно опрацьовує цей матеріал вдома, виживаність знань підвищується
до 30 %, що також недостатньо для якісної освіти. Під час навчання на
кафедрі зміщено акцент з викладання готових знань, їх запам'ятовування
та відтворення на самостійне опанування студентами знань та вмінь під
час практичної та активної розумової діяльності. Активність та зацікав�
леність обох аспектів навчання (студента та викладача) під час аудиторної
та позааудиторної роботи є запорукою високої якості освіти. Для цього
потрібен час, бажання, а також педагогічна майстерність викладача.

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології студенти
спеціальності "медсестринство" мають вільний доступ до електронної біб�
ліотеки, електронних підручників, інтерактивних електронних посібників,
інших інтернет�ресурсів. Упродовж навчання студентів зазначеної спеціа�
льності вчать активно ними користуватися. Під час практичних занять ви�
користовується навчальний матеріал, що забезпечує візуалізацію, наприк�
лад сучасні навчальні відеофільми, ситуаційні задачі з множинним вибо�
ром відповіді. Під час підготовки до практичного заняття студенти при�
діляють увагу підготовці тематичних відеопрезентацій, коротких рефера�
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тивних доповідей (на 5–7 хв) на базі сучасної наукової інформації. Беруть
участь у клінічних конференціях для медичних сестер.

Для активізації самостійної роботи майбутніх фахівців, викладачі під
час практичних занять активно використовують ігрові технології, мозковий
штурм, кейс�методи. У групах студентів відпрацьовуються за прописаним
сценарієм рольові ігри відповідно до клінічної ситуації, студенти вчаться
самостійно ставити сестринський діагноз та розробляти алгоритм надання
сестринської допомоги. Сучасні технології навчання здатні провокувати
стан інтелектуальної та емоційної напруги, що посилює пізнавальний інте�
рес медичної сестри до навчальної діяльності, спонукають до розвитку
клінічного мислення, постановки питань та знаходження відповіді, пошуку
нових знань, вчать самостійній роботі та роботі в команді. Інноваційні тех�
нології допомагають імітувати реальність, приймати правильні практичні
рішення у складних клінічних ситуаціях та знизити імовірність виникнення
сестринської помилки.

У навчальній кімнаті, на віртуальному тренажері, завдяки кейс�мето�
дам, рольовим іграм, мозковому штурму та іншим інноваційним технологіям
студенти відпрацьовують алгоритм надання сестринської допомоги, техніку
проведення сестринських маніпуляцій та ін. Але треба пам'ятати, що будь�
які віртуальні тренажери не зможуть повністю імітувати роботу з реальним
пацієнтом. У компетенцію медичної сестри входять вміння встановити
психологічний контакт з хворою людиною, описувати її психічний статус,
вміння знизити рівень тривоги у хворого перед проведенням складних діаг�
ностичних втручань або під час надання медичної допомоги, проведення
сестринської психотерапії, або миттєво змінити сестринську тактику при
виникненні гострого психотичного стану у пацієнта, що особливо актуально
для психічно хворих. Тому для досягнення найкращих результатів у на�
вчанні необхідне спілкування з реальними пацієнтами у відділенні. Даний
вид навчання також є необхідною складовою професійної підготовки су�
часного спеціаліста.

Наприкінці навчання на бакалавраті або магістратурі медична сестра
повинна здати ліцензійний інтегрований іспит – "Крок Б", тому впродовж
усього періоду навчання на нашій кафедрі створюються необхідні умови
підготовки студентів для успішного його складання.

Завдяки цим технологіям студенти спеціальності "медсестринство"
в майбутній практичній діяльності матимуть можливість вільно застосову�
вати професійні знання, навички та вміння, що зробить їх конкурентоспро�
можними на ринку праці.

Інноваційні методи, засоби та форми навчання що не перший рік
використовуються викладачами на нашій кафедрі, спонукають студентів
до розвитку, вдосконалення розумової діяльності та зацікавленості прак�
тичною діяльністю під час навчання, змінюють стереотипи ставлення до
отримання знань, які склалися ще в школі.

Висновки:Висновки:Висновки:Висновки:Висновки: таким чином, активне використання інноваційних методів
навчання допомагає збільшити обсяг навчального матеріалу, що вивчається
на занятті, прискорити темпи навчання за рахунок покращення доступ�
ності матеріалу, критично його осмислити, систематизувати отримані знання,
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підвищити мотивацію студентів медичних сестер до навчальної діяльності,
зменшити втрати часу, подолати психологічну інерцію як у студентів, так і
у викладачів. Проведений аналіз доводить необхідність подальшого актив�
ного застосування інноваційних технологій у процесі навчання студентів
медичних сестер. Викладачі повинні знаходитися в стані постійного пошуку
та навчання нових інноваційних методів, впроваджувати ці технології в на�
вчальний процес для покращення сприймання студентами навчального
матеріалу, його засвоєння, практичного використання та формування про�
фесійної компетенції.
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Розвиток web�технологій надає додаткові можливості вдосконалення
клінічного мислення студентів і лікарів. Як підтверджує клінічна практика,
стан клінічної підготовки студента є складним питанням у роботі будь�
якого вузу незалежно від його статусу і величини. Прийняті Всесвітньою
організацією охорони здоров'я та Всесвітньою медичною асоціацією
"Міжнародні стандарти в медичній освіті" формулюють певні вимоги, що
пред'являються до сучасних програм навчання професійної медичної ауди�
торії. У зв'язку зі зміщенням пріоритетів у бік формування належних про�
фесійних якостей лікаря зросла роль формування ключових (базових, уні�
версальних) та професійних компетенцій, тобто готовності студентів прак�


