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« Ми навчаємось для того,  

щоб удосконалювати себе»  

Конфуцій 

Підготовка медсестринських 
кадрів є центральною ланкою 

розбудови та оновлення 
системи охорони здоров’я 

України.  
Найважливішим завданням сучасної медичної освіти є 

підготовка не тільки висококваліфікованої, 
конкурентоспроможної медичної сестри, а й становлення 

студента як багатогранної особистості.  
Прогрес медичних та інформаційних технологій, практика 
доказової медицини, необхідність довічного професійного 

розвитку зумовлюють необхідність розвитку системи 
медсестринства та, відповідно, освітніх практик в цій галузі. 



• Катерина Балабанова 
повідомила, що 

безперервний 
професійний 
розвиток – 
необхідна 
складова нової 
моделі 
медсестринства 

В структурі МОЗ в липні 2019 року зареєстрована 
нова Державна установа «Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України», директорка 
Центру - Катерина Балабанова. 



• Самоосвіта медичних 
сестер значно впливає на 
якість надання медичної 
допомоги. Та задля того, 
щоб у майбутніх медичних 
сестер було бажання 
вдосконалювати свої 
професійні якості та 
підвищувати професійну 
компетентність, треба їх 
систематично заохочувати 
до самоосвіти ще під час 
навчання у медичному 
коледжі. 

 



• Самоосвіта – це організована, 
самостійна, систематична, пізнавальна 
діяльність, спрямована на досягнення 
суспільно значущих освітніх цілей, 
задоволення пізнавальних інтересів, 
загальнокультурних і професійних 
запитів і підвищення професійної 
кваліфікації;  

• будується зазвичай за зразком систематизованих 
форм навчання, але регулюється самим 
суб’єктом. 



• Самоосвітня компетентність – 
це знання і розуміння 
особистістю принципів 
самоосвіти та здатність їх 
застосувати під час набуття 
компетентностей і, як результат, 
використання набутого досвіду 
для вирішення професійних 
завдань.  



Елементи структури самоосвітньої 
компетентності: 

мотиваційний (уміння самостійно 
мотивувати, оцінювати та контролювати 
власну пізнавальну діяльність у процесі 
навчання); 

методичний (уміння організовувати й 
регулювати самоосвітню діяльність); 

комунікативний (мовленнєві навички та 
вміння);  

професійно-ситуативний (уміння 
застосовувати результати самоосвітньої 
діяльності в конкретних ситуаціях).  

 



• Формуванням самоосвітньої 
компетентності – процес надбання 
особистістю вмінь і навичок самоосвітньої 
діяльності, мотиваційно-ціннісного 
ставлення до необхідності 
самовдосконалення в галузі професійної 
діяльності шляхом поглиблення вже 
отриманих знань, здатності працювати з 
різними джерелами інформації та 
проектувати власну пізнавальну діяльність у 
процесі професійної підготовки у 
навчальному закладі. 

 



• Реалізація мети формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх медичних сестер та 
медичних братів, а саме – навчання студентів 
раціонально конструювати власну 
пізнавально-пошукову діяльність, 
здійснюється протягом чотирьох етапів:  

1) організаційно-підготовчого,  

2) теоретично-орієнтаційного,  

3) дієво-виконавчого;  

4) контрольно-діагностичного.  
 



• Реалізація організаційно-підготовчого етапу 
забезпечує формування 
стійкої позитивної мотивації і відбувається під 
час організації диспутів, дебатів професійного 
спрямування, адаптаційного тренінгу для 
студентів, ділових ігор, кейсів, тренінгів, під 
час проведення 
зустрічей з практикуючими                   
медичними сестрами.  

 



Організаційно-підготовчий етап  



Організаційно-підготовчий етап  



• Організаційно-
підготовчий етап 



Організаційно-підготовчий етап 



Другий етап – теоретично-орієнтаційний 

• формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх м/с , на якому реалізуються завдання 
стосовно засвоєння майбутніми медсестрами 
знань та оволодіння вміннями, необхідними 
для організації самоосвітньої діяльності. Цей 

процес відбувається під час проведення круглих 
столів, дискусій; організації ділових ігор; 

виконання завдань case study 



Теоретично-орієнтаційний етап 



Другий етап – теоретично-орієнтаційний 



Третій етап – дієво-виконавчий 

• процес переходу сформованих самоосвітніх 
вмінь, як складових самоосвітньої 

компетентності, у самоосвітні навички та 
готовність до активного застосування 

самоосвітніх вмінь у процесі професійної 
діяльності 



Третій етап – дієво-виконавчий 

• реалізується за допомогою використання таких форм роботи, як: 
відпрацювання практичних навичок з виконання 
медсестринських процедур та маніпуляцій, робота з 
медсестринською документацією, вирішення медсестринських 
кейсів (відповідно до п’яти етапів медсестринського процесу: 
медсестринське обстеження, постановка медсестринського 
діагнозу, планування, реалізація, оцінка та, за необхідності, 
корекція медсестринських втручань), участь у проєктній 
діяльності із застосуванням ІКТ тощо.  



Навчання за допомогою 
методу «стандартизований 
пацієнт» надає можливість 

безпосереднього 
спілкування із пацієнтом – 

спеціально навченим 
актором, який уміє 

імітувати той чи інший 
патологічний стан. 

Акторами, які виконують 
роль пацієнтів, найчастіше є 

студенти групи, студенти 
старших курсів або 

досвідчені викладачі, лікарі 
пенсійного віку. 



Третій етап – дієво-виконавчий 



Третій етап – дієво-виконавчий 



Третій етап – 

дієво-
виконавчий 



 Участь у проєктній діяльності спрямована на реалізацію 

особистісно-зорієнтованого підходу в самостійній роботі  



•Загальними цілями проєктної діяльності є формування вмінь планувати і 
реалізовувати роботу стосовно майбутньої спеціальності; умінь самостійного пошуку 

шляхів досягнення цілей, навичок ведення дискусії. Даний вид діяльності сприяє 
практичному застосуванню отриманих знань (оформлення кінцевих результатів 

дослідження у формі повідомлень, санбюлетнів,  мультимедійної презентації тощо) 
та мотивує творче ставлення до справи, готовність студентів до різних видів взаємодії 
в колективі: «медична сестра – пацієнт», «медична сестра – лікар», «медична сестра 

– родичі пацієнта», «медична сестра – медична сестра» тощо. 
 

Третій етап –  
дієво-

виконавчий 



• Пошуково-дослідницькі методи організації діяльності студентів: 
передбачають створення викладачем разом зі студентами проблемних 

ситуацій, що спонукає їх до самостійної практичної роботи зі збирання та 
систематизації фактів (фактичний матеріал студенти добирають з книг, 
інтернет-джерел, бібліотечного фонду, або експерименту), пошукової 

діяльності (аналізу фактів, постановку проблем і її вирішення).  

Третій етап – дієво-виконавчий 



Четвертий – контрольно-діагностичний етап 
спрямований на формування вмінь студентів 

проводити моніторинг самоосвітньої діяльності та 
самоаналіз результатів її виконання.  

Реалізація основної мети 
даного етапу здійснюється за допомогою таких 

заходів, як: участь студентів у ділових іграх, захист 
науково-дослідних робіт, публікація статей тощо. 

 



Позаудиторна діяльність  

Студентка ІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» Хомич Ольга 
презентувала результати науково-пошукової роботи на тему: 

«Моніторинг поведінки студентів КМК та оцінка факторів ризику 
інфікування ВІЛ з метою формування навиків здорового способу 

життя» і зайняла призове місце на регіональній студентській науково-
практичній конференції. 

Студенти коледжу займали призові місця на коледжевому конкурсі науково-пошукових робіт, брали участь у 
регіональній науково-пошуковій конференції. 



Контрольно-діагностичний етап 

•Суттєвим стимулом 
зацікавленості студентів у 

подальшому професійному 
та кар’єрному зростанні 

є науково-пошукова робота 
– складова професійної 

підготовки, що передбачає 
навчання методології та 

методики дослідження, а 
також систематичну участь 
у дослідницькій діяльності, 
озброєння технологіями та 
вміннями творчого підходу 

до дослідження певних 
наукових проблем.  



Висновки: 
Успішне здійснення процесу формування самоосвітньої 

компетентності студентів медичних коледжу передбачає: 
1) діагностику рівня формування самоосвітньої 

компетентності студентів на заняттях основ 
медсестринства шляхом проведення анкетування; 

2) цілеспрямований вплив на розвиток у студентів 
самоосвітньої мотивації та інтересу до оволодіння 
майбутньою професійною діяльністю та формування 
здатності усвідомлювати важливість самоосвіти та 
самовиховання в житті та діяльності медичної сестри;  

3) застосування різноманітних педагогічних технологій 
навчання, які б стимулювали і забезпечували 
формування самоосвітньої компетентності студентів 
(самостійне оволодіння знаннями, уміннями і 
навичками, необхідними для успішного виконання 
самоосвітньої діяльності); 

 



Висновки: 
Успішне здійснення процесу формування 

самоосвітньої компетентності студентів медичних 
коледжу передбачає: 

4) розвиток творчої особистості студента медичного 
коледжу, розвиток рефлексивних умінь та 
особистісних якостей, важливих для успішної 
самоосвітньої діяльності; 

5) досягнення програмних результатів навчання 
(ПРН) –  уміння оцінювати важливість і 
демонструвати здатність до самоосвіти та 
самовиховання. 

6) проведення заходів, які спрямовані на цілковите 
усвідомлення реальності та переваг обраної 
професії та набуття умінь і навичок самоосвітньої 
компетентності.  
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