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І. СЛУХАЛИ: 

Викладача основ медсестринства Совтус І.М. про діагностику та 

формування самоосвітньої компетентності студентів на заняттях основ 

медсестринства. 



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 [2, с. 8]. 

Катерина Балабанова, директорка Центру розвитку медсестринства МОЗ 

України, повідомила, що безперервний професійний розвиток – необхідна 

складова нової моделі медсестринства [20].  

Становленню компетентнісного підходу сприяє оновлення освітнього 

простору завдяки активному впровадженню інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ). Особливого значення в умовах динамічних змін, що 

відбуваються в сучасному освітньому просторі, набуває фахова підготовка 

випускників медичного коледжу, їхня здатність до неперервного професійного 

самовдосконалення, саморозвитку, що має забезпечуватися наявністю високого 

рівня сформованості самоосвітньої компетентності. 

Основним завданням медичної професійної освіти – є формування 

всесторонньої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до саморозвитку, 

самовиховання і самоосвіти, що володіє професійним творчим мисленням і 

здатна застосувати отримані знання на практиці [9].  

Нині самоосвіта визнається одним з найефективніших шляхів розвитку 

професійної компетентності медичних сестер. Організація самоосвіти 

медичного працівника залежить від рівня його підготовки, визначення 

проблеми, мети вдосконалення його майстерності, вибору форм і методів 

узагальнення досвіду та поділяється на такі етапи [17]:  

 діагностичний – визначення проблем у роботі;  

 організаційний – забезпечення умов до самоосвіти, підготовка науково-

методичних матеріалів і мотивація;  



 практичний – послідовне розв’язання всіх завдань, спостереження, а у 

разі потреби – моніторинг та корекція;  

 узагальнюючий – аналіз результатів і розробка прогнозу на майбутнє.  

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. 

Формулювання цілей доповіді. Метою доповіді є дослідити стан і 

охарактеризувати процес діагностики та формування самоосвітньої 

компетентності студентів на заняттях основ медсестринства. 

Завдання дослідження: 

 вивчити стан досліджуваної проблеми у науково-методичній 

літературі; 

 виділити компоненти самоосвітньої компетентності майбутніх медичних 

сестер та братів; 

 визначити основні методи формування самоосвітніх вмінь студентів 

з основ медсестринства в процесі професійної підготовки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Проблема розвитку в студентів самоосвітніх 

вмінь і навичок розглядається в роботах таких науковців, як: Л. Адарюкова, Н. 

Довмантович, М. Довмантович Н. Бухлова, А. Добридень, К. Кучерява, О. 

Федоренко, С. Касіянц, О. Копил, О. Кисельова, О. Щолок, Н. Половнікова та 

ін.  

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 [11].   

В «Енциклопедії освіти» [5, с. 798] самоосвіта тлумачиться як 

«самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на досягнення певних 



особистісно-значущих освітніх цілей; задоволення загальнокультурних запитів, 

пізнавальних інтересів у будь-якій сфері діяльності, підвищення професійної 

кваліфікації тощо».  

Найпоширенішою формою самоосвіти є читання та вивчення навчальної 

літератури. У системі безперервної освіти самоосвіта виконує роль сполучної 

ланки між ступенями та стадіями організованого навчання, надаючи освітньому 

процесу цілісності. Самоосвіта є основною формою підвищення кваліфікації, 

яка полягає в удосконаленні знань і узагальненні досвіду завдяки 

цілеспрямованій самостійній роботі з літературою та матеріалами.  

Важливість самоосвіти полягає в тому, що вона сприяє формуванню 

соціальної конкурентоспроможності випускника, надаючи можливості здобути 

якісну вищу освіту, опанувати на високому рівні кваліфікації професії та, за 

необхідності, змінити спеціальність [21, с. 276]. 

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 [3]. Формування досвіду самоосвітньої діяльності 

починається з найпростіших спроб самостійного визначення мети й реалізації 

освітніх намірів, які потім трансформуються у власну самоосвітню систему 

фахівця. 

Самоосвітня компетентність – це інтегративна особистісна 

властивість, що забезпечується емоційно-ціннісним ставленням до 

саморозвитку та самоосвітньої діяльності, системою знань про планування та  

реалізацію самоосвітньої діяльності, про способи самовиховання; суб’єктно-

особистісним досвідом продуктивного вирішення проблем розвитку, розробки 

та реалізації моделей підготовки студентів до самоосвітньої діяльності; 

готовністю до безперервного саморозвитку якостей професіонала, 

самовдосконаленню, самоосвіті в області майбутньої професії [1]. 

Сучасна професійна освіта повинна забезпечити стрімкий рух до 

самоосвіти. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язане з модернізацією змісту 

професійної освіти на основі компетентнісного підходу, з оптимізацією 



способів і технологій організації освітнього процесу, переосмисленням його 

результату.  

Самоосвітня компетентність є інтегративною якістю особистості, що 

характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої 

пізнавальної діяльності, спрямованої на продовження власної 

освіти у загальнокультурному й професійному аспектах [4]. 

Елементи структури самоосвітньої компетентності [11]: 

1) мотиваційний (уміння самостійно мотивувати, оцінювати та контролювати 

власну пізнавальну діяльність у процесі навчання); 

2) методичний (уміння організовувати й регулювати самоосвітню діяльність); 

3) комунікативний (мовленнєві навички та вміння);  

4) професійно-ситуативний (уміння застосовувати результати самоосвітньої 

діяльності в конкретних ситуаціях).  

Компоненти самоосвітньої компетентності: мотиваційно-ціннісний, 

організаційний, процесуально-інформаційний та контрольно-рефлексивний 

[22]. 

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 вищому навчальному закладі. 

Процес професійного становлення та самовдосконалення спеціалістів 

будь-якого профілю розглядається у єдності чотирьох етапів, а саме: 

мотиваційного (усвідомлення професійної спрямованості процесу 

саморозвитку); когнітивного (оволодіння необхідними знаннями); 

процесуального (планування й реалізація самоосвітньої діяльності); 

контролюючого (оцінка отриманих результатів) [8].  

Самоосвіта майбутнього фахівця – це 

самостійно організована систематична пізнавальна діяльність, спрямована на 

набуття актуальних знань для підвищення загальнокультурного та 



професійного рівнів та на задоволення соціальних і пізнавальних потреб, яка 

будується на основі систематизованих форм навчання, але керується самим  

суб’єктом [1].  

Аналіз наукової літератури, присвяченої процесу формування професійної 

компетентності спеціалістів різного профілю, доводить, що мотивація студентів 

до самоосвіти й саморозвитку та формування їх професійних вмінь й навичок є 

важливим завданням в педагогічній теорії й практиці. 

У Законі України «Про фахову передвищу освіту» у статті 45 «Освітній 

процес у закладах фахової передвищої освіти» зазначено, що: «Освітній процес 

у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, що 

провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 

у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої 

особистості» [6]. 

В освітньо-професійній програмі «Сестринська справа» на основі базової 

загальної середньої освіти початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти 

(молодший спеціаліст) за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Сестринська справа» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» кваліфікація: 

«Сестра медична» в профілі освітньо-професійної програми зазначено, що 

медична сестра має оволодіти спеціальними (фаховими) компетентностями, 

зокрема: фахові компетентності (ФК) «Здатність усвідомлювати важливість 

самоосвіти та самовиховання в житті та діяльності медичної сестри»; 

формування суджень – програмні результати навчання (ПРН) «Оцінювати 

важливість і демонструвати здатність до самоосвіти та самовиховання» [16]. 

Навчання у медичному коледжі відбувається під впливом стимулів, бажань 

і мотивів, що спонукають студента до дій та утворюють мотиваційну сферу. 

Саме з їх впливом пов’язані досягнення мети й успіхів у навчанні. Мотивація 

навчання є одним із факторів впливу на ступінь навчально-пізнавальної 

активності майбутніх медичних сестер. Навчальний процес як форма діяльності 

у медичному навчальному закладі – це професійна освіта, розвиток уміння 

самостійно приймати рішення, формування та виховання особистості. Рівень та 



якість засвоєння знань, умінь і практичних навичок студентами залежать 

значною мірою від того, наскільки навчання, як процес здобуття фаху та 

особистого самовдосконалення є особистісно значущим, підкріпленим 

внутрішніми позитивними мотивами. Тому навчально-виховний процес у 

медичному коледжі зорієнтований не лише на засвоєння знань, а й на розвиток 

особистості й передовсім на дослідження та врахування її мотиваційної сфери.  

Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів завжди 

була й залишається актуальною. Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

полягає у цілеспрямованій діяльності викладача з метою розробки і 

застосування такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання, які 

сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності, творчості, 

самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь та навичок, використання їх 

на практиці. Дана проблема спонукає викладачів так організувати навчальний 

процес на заняттях, щоб насамперед досягти позитивної мотивації до вивчення 

даного предмету, підвищити якість знань з предмету, сформувати в студентів 

уміння самостійно здобувати знання, розвивати й удосконалювати розумові 

здібності. Цього можна досягти тільки тоді, коли студентам буде зрозумілий та 

доступний матеріал, коли в них з'явиться постійний інтерес до навчання. 

Формуванню самоосвітньої компетентності студентів 

при вивченні дисципліни «Основи медсестринства» сприяють такі форми 

організації навчального процесу, як: лекційні, практичні та позааудиторні 

самостійні заняття. 

Шлях формування компетентностей, зокрема самосвітньої, розпочинається 

на практичних заняттях, де формується активність у процесі виконання таких 

завдань, які вимагають застосування отриманих знань для оволодіння уміннями 

та навичками, демонстрацією студентам значення цих знань у повсякденному 

житті та практичній професійній діяльності. 

Ставлячи за мету формування самоосвітньої компетентності майбутньої 

медичної сестри в сучасному освітньому просторі на підставі визначених 

педагогічних умов, освітній процес при викладанні дисципліни «Основи 

медсестринства» супроводжується застосуванням імітаційних, проектних, 



дослідницьких, ситуаційних, інтерактивних та ігрових методів навчання, що 

включають: проведення професійних тренінгів; організацію кейс-стаді, ділових 

ігор, круглих столів; участь студентів у науково-дослідній роботі, проектній 

діяльності; виконання завдань, орієнтованих на розвиток аналітичних, 

інформаційно-пошукових, комунікативних і міжособистісних вмінь студентів. 

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:  

 організаційно-підготовчого,  

 теоретично-орієнтаційного,  

 дієво-виконавчого;  

 контрольно-діагностичного.  

Кожний етап формування самоосвітньої компетентності 

визначається сформованістю певних вмінь і якостей та досягненням певних 

критеріїв формування самоосвітньої компетентності студентів на заняттях 

основ медсестринства. 

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 та братами.  

Другий етап – теоретично-орієнтаційний, це етап формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх медичних сестер, 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 [14, 19]. 

Навчання студентів за допомогою застосування кейс-методу дає змогу 

стимулювати індивідуальну активність студентів, формувати самоосвітню 

компетентність студентів на заняттях з основ медсестринства, позитивну 



мотивацію до навчання, зменшує кількість «пасивних» і невпевнених у собі 

студентів, а також забезпечує високу ефективність навчання.  

Третій етап – це процес переходу сформованих самоосвітніх вмінь, як 

складових самоосвітньої компетентності, у самоосвітні навички та готовність 

до активного застосування самоосвітніх вмінь у процесі професійної діяльності 

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.  

 Участь у проєктній діяльності спрямована на реалізацію особистісно-

зорієнтованого підходу в самостійній роботі. Проєктне навчання є творчим за 

своєю суттю і зорієнтоване на розвиток особистості студента. Суть проєктної 

методики полягає в тому, що мета занять і способи її досягнення визначаються 

самими студентами на підставі їхніх інтересів, індивідуальних особливостей, 

потреб, мотивів, уподобань, здібностей.  

Основні вимоги, якими необхідно користуватися у методі проєктів [13, с. 

72]:  

1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми, яка 

вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її розв’язування.  

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів.  

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів.  

4. Визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над 

проєктом.  

5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдання 

дослідження, висунення гіпотези, її розв’язування, обговорення методів 

дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, 

підведення підсумків, корегування, висновки.  



6. Оформлення результаті виконаних проєктів (відеоролик, презентація, 

доповідь, реферат тощо).  

Робота за методом проєктів містить в собі такі основні етапи:  

1. Пошуковий: визначення тематичного поля і теми проєкту, пошук і 

аналіз проблеми, постановка мети проекту.  

2. Аналітичний: аналіз наявної інформації, пошук оптимального способу 

досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове 

планування роботи.  

3. Практичний: виконання запланованих кроків для створення проекту.  

4. Презентаційний: підготовка і проведення презентації проекту.  

5. Аналіз результатів та оцінка (самооцінка) якості проєкту.  

Загальними цілями проєктної діяльності на даному етапі 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. 

В практичній діяльності найчастіше застосовую інформаційні, творчі та 

дослідницькі проєкти за різною кількістю учасників та різною тривалістю 

дослідження. Теми проєктів стосуються актуальних питань основ 

медсестринства та орієнтовані на кінцеву мету дослідження. Заключні 

результати обговорюються в групах і представляються в узагальненому вигляді 

у різних формах: реферативна, комп’ютерна презентація, доповідь, відеоролик 

тощо.  

Завдяки сучасним технологіям усі форми занять (лекції, case study, 

computer simulations, практичні заняття з учбовими комп'ютерними програмами 

та ін.) до впровадження карантинних заходів проводила в аудиторіях з 



мультимедійним забезпеченням, в кабінеті доклінічної практики, у відділеннях 

лікарні за різними методиками.  

В умовах карантину сучасні інтернет-технології пропонують широкі 

можливості для кожного учасника освітнього процесу, а різноманітні сервіси 

для дистанційної роботи дозволять не просто провести заняття, а зробити це 

ефективно. Для дистанційної роботи зі студентами використовую  сервіс Zoom / 

Skype (сучасні програми для проведення відео- та аудіоконференцій), Google 

Classroom – освітній онлайн-інструмент, який дозволяє організовувати 

навчальний процес з студентами у віртуальному просторі. 

Діапазон прийомів і методів активізації навчання, які використовую в 

практичній підготовці студентів коледжу, досить широкий. Вибір будь-якого з 

них здійснюється залежно від конкретних дидактичних завдань. 

До інноваційних навчальних методів, які я впроваджую у педагогічну 

практику можна віднести: метод сценарію (storyline method), метод навчання по 

станціях, метод симуляцій, метод рольової гри, метод «case study» (робота над 

проблемними ситуаціями, студенти розглядають проблему, аналізують 

ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході 

дискусії) та ін.  

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. 

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. Вона 

сприяє закріпленню теоретичних знань і розвитку самостійної діяльності, які 

необхідні майбутньому фахівцеві. Крім того, у процесі науково-дослідної 



роботи у повній мірі реалізується світогляд студента, бо подолання труднощів 

при вирішенні конкретних завдань потребує від студента діяльності, творчого 

підходу, забезпечує формування самоосвітньої компетентності студентів. 

Крім внутрішніх сформованих структур та алгоритмів дій, крім умінь і 

навичок самоосвітньої діяльності, крім наявності певного рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності, необхідно створити сприятливі зовнішніх умови 

(зокрема педагогічні) для проведення самоосвітньої діяльності, тобто для 

практичної реалізації результатів формування самоосвітньої компетентності. 

До того як навчитися працювати з інформацією, до неї має бути доступ і мають 

сформуватися навички роботи з нею – не тільки читати її, але й розуміти та 

знаходити сфери практичної реалізації.  

Основним завданням системи безперервної освіти медиків любої ланки є 

збереження отриманих знань та навичок та також їх постійне вдосконалення 

відповідно до потреб, продиктованих сучасністю. Тому, з метою формування у 

студентів навичок самоосвіти, систематично пропонуємо студентам 

ознайомлюватися з: 

 науковими та періодичними виданнями, що надходять до бібліотеки 

коледжу; 

 дистанційними ресурсами і on-linе сервісами медичних бібліотек, 

наприклад: 

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Джерело 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/  

 Національна наукова медична бібліотека України. 

 Державна установа «Центр розвитку медсестринства МОЗ України». – 

Режим доступу: https://nursing.org.ua/contacts/. – Режим доступу: 

https://library.gov.ua/ 

 Дніпропетровська обласна науково-методична бібліотека. – Джерело 

доступу: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/contacts/18-ua/news/2615-

bezpererivnij-profesijnij-rozvitok-medichnikh-sester.html  та ін. 

Ознайомлюємо студентів з можливостями мобільного доступу до певної 

статті шляхом безкоштовного замовлення на сервісі «Електронна доставка 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
https://nursing.org.ua/contacts/
https://library.gov.ua/
http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/contacts/18-ua/news/2615-bezpererivnij-profesijnij-rozvitok-medichnikh-sester.html
http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/contacts/18-ua/news/2615-bezpererivnij-profesijnij-rozvitok-medichnikh-sester.html


документів» та новою послугою «Профільне інформування за фахом», якою 

уже успішно користуються медичні сестри багатьох лікувальних закладів 

України. 

Рекомендуємо особливу увагу приділяти рубрикам «Професійна 

самоосвіта» та її розділам «Практична медицина» і «Сестринська справа», які 

стануть у нагоді у професійній діяльності та самоосвіті медичної сестри.  

Провідний бібліотекар коледжу – Іраїда Садокіївна Мацюк систематично 

інформує студентів про поступлення до бібліотеки коледжу нових підручників, 

журналів, газет, готує відповідні списки, підбірки матеріалу, видає на запит 

студентів необхідні матеріали.  

Основи формування самоосвітньої компетентності [10, с. 82]: 

1) доступ до інформації – це перша ланка на шляху формування 

самоосвітньої компетентності; 

2) вміння обробляти доступну інформацію; 

3) сприятливі умови до проведення самостійної роботи.  

      К.Д. Ушинський писав: «Тільки особистість може діяти на розвиток і 

визначення особистості, тільки характером можна утворити характер». 

Отже, тільки педагогічна творчість викладача, його прагнення до наукової 

самореалізації, постановка ним нестандартних творчих задач з метою 

оволодіння спеціальними (фаховими) компетентностями, здатні 

надихнути, зацікавити студентів та вплинути на формування самоосвітньої 

компетентності студентів медичних коледжу під час навчання в коледжі і в 

майбутній професійній діяльності. 

   ВИСТУПИЛИ:  

Корнісік Н.М., викладач основ медсестринства, яка зазначила, що під час 

карантину викладачі активно використовують ресурси, які допомагають 

проводити якісні дистанційні заняття та формувати самоосвітню 

компетентность студентів медичних коледжу на заняттях основ 

медсестринства.  

Дала визначення наступних термінів: 



 Самоосвіта – самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на 

досягнення певних особистісно-значущих освітніх цілей; задоволення 

загальнокультурних запитів, пізнавальних інтересів у будь-якій сфері 

діяльності, підвищення професійної кваліфікації тощо. 

 Формування 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 вищому навчальному закладі. 

Викладач розповіла, що сучасні інтернет-технології пропонують широкі 

можливості для кожного учасника освітнього процесу, а різноманітні сервіси 

для дистанційної роботи дозволять не просто провести заняття, а зробити це 

ефективно. Для дистанційної роботи зі студентами використовую  сервіс Zoom / 

Skype (сучасні програми для проведення відео- та аудіоконференцій), Google 

Classroom – освітній онлайн-інструмент, який дозволяє організовувати 

навчальний процес з студентами у віртуальному просторі. 

В умовах дистанційного навчання студентів основною метою є виховання 

особистості, яка має бажання і здатність до спілкування, навчання та 

самоосвіти. 

Підкреслила, що  дистанційне  навчання орієнтоване на впровадження в 

навчальний процес принципово відмінних від очного  моделей навчання, що 

передбачають проведення конференцій, проєктні роботи, тренінги та інші види 

діяльності з комп’ютерними та нетрадиційними технологіями. 

Якщо розглянути особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій 

між викладачем і студентом, то можна визначити такі її характерні риси:  

 самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає само 

мотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень 

самоорганізації особистості;  

 спілкування викладача і слухача за принципом «один до одного», що 

відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;  



 спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії «одного 

до багатьох», оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного 

графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма взаємодії 

нагадує традиційне навчання в аудиторіях;  

 взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне 

спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і 

враженнями. 

Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване 

на глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій 

як: комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), 

інформаційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного 

осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). З використанням 

засобів дистанційного навчання мотивація студентів підсилюється також за 

рахунок новизни, нетрадиційності подання навчального матеріалу, можливості 

самостійного розв’язання запропонованих завдань і їх творчого 

переосмислення в умовах, що постійно змінюються. Позитивним під час 

організації такого виду самостійної роботи студентів є індивідуальна траєкторія 

навчання, яку кожен учасник може будувати самостійно, максимально 

адаптуючи її до себе. Разом з тим повинна бути присутня чітка організація 

занять з прозорими і зрозумілими вимогами, які ставляться перед студентами. 

Google Classroom – освітній онлайн-інструмент, який дозволяє 

організовувати навчальний процес з студентами у віртуальному просторі. У 

цьому сервісі можна:  

1. Створювати навчальні курси.  

2. Ділитися освітніми матеріалами.  

3. Створювати завдання.  

4. Перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес 

успішності кожного. 

Діяльність гуртка основ медсестринства є формою науково-пошуковоої 

роботи студентів та найпоширенішою формою позааудиторної роботи. 

Тематика гурткових занять підпорядкована навчальному матеріалу та 



відповідає науковим інтересам студентів. На заняттях гуртка студенти 

удосконалюють свої знання, уміння і практичні навички, переконуються в 

практичному значенні їх в майбутній професії, вивчають нову цікаву 

інформацію, займаються НПР, виготовляють санітарні бюлетені, презентують 

підготовлені доповіді, задачі, реферати, кросворди тощо. Гурток готує 

студентів до самопізнання, самоствердження і самовираження. 

Студенти проінформовані і чітко знають, що санітарна освіта – 

обов'язковий розділ діяльності кожного лікувально-профілактичного закладу, 

професійний обов'язок кожного медичного працівника. Це природно, оскільки 

роль особистісного (поведінкового) чинника велика в попередженні 

захворювань, в ранньому зверненні за медичною допомогою. Цей фактор 

впливає на строки одужання, ефективність доліковування та відновлення 

працездатності і на попередження загостренні захворювань.  

Студентам пропонуються різні теми для підготовки індивідуальних бесід з 

хворими та їх родичами, проведення групових і масових форм санітарно-

освітньої роботи. 

Гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу у 

коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до можливостей 

студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та 

сприяє формуванню самоосвітньої компетентності. 

До інноваційних навчальних методів, які я впроваджую у педагогічну 

практику можна віднести: метод сценарію (storyline method), метод навчання по 

станціях, метод симуляцій, метод рольової гри, метод «case study» (робота над 

проблемними ситуаціями, студенти розглядають проблему, аналізують 

ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході 

дискусії) та ін.  

Метод сценарію (storyline method). Даний метод заснований на поєднанні 

запланованих навчальних змістів – наприклад: лікувально-профілактичні 

установи – лікарські засоби – шляхи введення ліків з інтересами та ідеями 

студентів. Отримуючи «імпульси» від викладача (так звані ключові питання), 

студенти опрацьовують тему «Виписування, зберігання та застосування ліків». 



Цей метод обходиться без текстових підручників. Мова йде про творче 

планування, підбір гіпотез, переживання, систематизацію та презентацію 

роботи. Запропоновані питання містять також елементи рольової гри. Викладач 

задає лише рамки дії та представляє окремі ситуаційні завдання, задачі. 

Студенти ставлять свої питання та знаходять самі на них відповіді. 

З метою узагальнення знань студентів і розвитку у них клінічного 

мислення при розв’язанні проблемних ситуацій є ефективним використання 

методу «Мозковий штурм». Перед студентами модулюється конкретна клінічна 

ситуація, яка вимагає розробки плану диференційно-діагностичного пошуку, 

складання переліку лікувально-профілактичних заходів. Студенти стають 

реальними учасниками діагностично-лікувального процесу і отримують 

додаткову мотивацію щодо нагальності набуття комунікативних 

компетентностей за рахунок того, що «Брейнстормінг» дозволяє залучити до 

навчальної діяльності всю групу, виховати командний дух співпраці та 

вмотивувати студентів до вивчення або повторення інших клінічних дисциплін, 

тобто реалізується внутрішньо – та міждисциплінарна інтеграція. Тому, під час 

підготовки дидактичного матеріалу до заняття мені, як викладачу, необхідно 

таким чином складати завдання, щоб для вирішення проблеми були реалізовані 

знання дисципліни, що вивчається, а також міждисциплінарні знання з курсу 

терапевтичних та природничо-наукових дисциплін. Студенти беруть активну 

участь у такій грі, сміливо висловлюють свою думку, згадують та аналізують 

відповіді інших студентів.  

При застосування методу «Брейнстормінг» створюю сприятливі умови в 

групі для висловлювання власної думки кожним з учасників, ознайомлюю 

студентів з чітко сформульованими правилами навчальної гри, координую дії 

студентів.  

Технологія «Мозковий штурм» дає можливість ґрунтовно опрацювати 

складні за ступенем засвоєння теми курсу навчальної дисципліни і сформувати 

у студентів усвідомлення практичної цінності тих знань, які були отримані 

колективно при розв’язанні спільного ситуаційного завдання, в ході виконання 

якого проводились діагностично-лікувальні маніпуляції, студенти 



висловлювали власну думку, формулювали медсестринський діагноз та чули 

міркування іншої людини, аргументували та дискутували під час постановки 

діагнозу, при виборі діагностичної та медсестринської тактики. 

Новітня технологія «Веб-квест» дозволяє занурити студентів у процес 

навчання, який розвиває їх критичне мислення, а також дає можливість 

викладачу промоніторити рівень навчальних досягнень студентів та виявити 

прогалини у знаннях. Квест-заняття будується на тому, що студентам 

пропонується пошукова гра (квест), в ході якої необхідно виконати низку 

різноманітних логічних дій, спрямованих на отримання (узагальнення) знань. 

Студенти не лише добирають та упорядковують інформацію, отриману з 

достовірних Інтернет-джерел, а також самостійно координують свою діяльність 

при виконанні завдання, поставленого перед ними викладачем. Ця технологія 

дозволяє організувати роботу в групах, розвиває лідерські якості.  

Але використання квест-гри вимагає від викладача великої підготовчої 

роботи (заздалегідь скласти послідовну схему етапів проведення квест-гри) та 

вільного володіння цифровими технологіями на рівні консультанта, вміння 

усвідомлено, методично грамотно використовувати інформаційно-

комунікативні технології.  

Студенти виявляють велику зацікавленість у таких занять, приймають 

участь у підготовці теоретичного матеріалу, активно проходять квест. Під час 

гри студенти перетворюються на активних суб’єктів освітньої діяльності, 

набувають відповідальності за результати цієї діяльності, у них виникає 

бажання перемогти, знайти додаткову інформацію, яку ще не висвітлили інші 

учасники гри.  

Практика показує, що до переваг технології «Веб-квест» відноситься 

залучення студентів до активної інтеракції «студент / студент», а саме, ті 

студенти, які мало між собою спілкуються, під час гри знаходять розуміння, 

взаємоповагу і приймають сумісно правильне рішення.  

Використовую метод case-study або метод конкретних ситуацій від 

англійського «case» – випадок, ситуація) – метод активного проблемно-

cитуативного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних 



завдань – ситуацій (вирішення кейсів). Метод конкретних ситуацій (метод case-

study) належить інтерактивних методів навчання і є педагогічним 

інструментом, що дозволяє застосувати теоретичні знання до розв'язання 

практичних завдань. Основна функція кейс-методу – навчити студентів 

вирішувати складні неструктуровані проблеми, які не можливо вирішити 

аналітичним способом. Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність 

аналізувати, вчить уникати помилок, які часто виникають під час виконання 

конкретних завдань. 

Таким чином, застосування різноманітних методик та прийомів 

інтерактивних технологій навчання в оптимальному поєднанні з традиційними 

технологіями забезпечує максимальну навчальну діяльність студентів при 

вивченні основ медсестринства, формує загальні, професійні, самоосвітні 

компетентності на заняттях  основ медсестринства. 

УХВАЛИЛИ: 

Для розв’язання проблеми забезпечення професійної мотивації навчання 

студентів необхідно систематично проводити діагностику мотивів навчання. 

Наявні різні методики діагностики спрямованості мотивації вивчення предмета, 

які можна використовувати в навчальному процесі як підґрунтя для підвищення 

ефективності навчання студентів під час вивчення ними конкретних 

навчальних дисциплін. Для визначення індивідуального поєднання більш та 

менш актуальних (значущих) для конкретної людини потреб та мотивів, що 

отримали назву мотиваційний профіль, розроблено діагностичні методи. Це дає 

можливість кількісно оцінювати відносну значущість цих потреб та мотивів для 

конкретної людини і графічно представити його мотиваційний профіль [15, 18]. 

Діагностика навчальної мотивації студентів коледжу – системний, 

складний та багаторівневий процес, вивчення якого є важливим 

компонентом формування траєкторії професійного розвитку, оптимізації 

підготовки майбутніх медичних працівників, зокрема:  

1. Використання діагностичних методик дозволить визначити 

«мотиваційний профіль» студентів, допоможе чітко зрозуміти, що для них 

представляє найбільшу значущість, заради чого і за яких умов студенти 



прагнутимуть до навчання, засвоєння вмінь, відпрацювання практичних 

навичок.  

2. Отримані дані анкетування студентів допоможуть розкрити 

структуру мотивації, виявити її мотиви, встановити необхідність втручання у 

процес її формування.  

3. Результати досліджень вкажуть на різні мотиви студентів до 

навчання, що потребуватиме організаційних та виховних зусиль 

викладацького складу для компетентного впливу на підвищення навчальної 

мотивації.  

4. Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані в 

подальших дослідженнях щодо вдосконалення шляхів, методів та засобів 

організації навчально-виховного процесу у медичному коледжі. 

Успішне здійснення процесу формування самоосвітньої компетентності 

студентів медичних коледжу передбачає: 

1) діагностику рівня формування самоосвітньої компетентності студентів на 

заняттях основ медсестринства шляхом проведення анкетування (із 

застосуванням різних методів вивчення мотивації і мотивів, наприклад 

тест «Готовність до саморозвитку» Т. Ратанової та Н. Шляхти, «Методика 

вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» А. Реана та В. Якуніна, 

Е.П. Ільїним «Мотивація і мотиви» [7, 18] та ін.) з метою встановлення 

тем, які є цікавими для ознайомлення, детального вивчення, виконання 

науково-дослідної роботи, дослідження мотивації і мотивів, що 

спонукають студента до дій та утворюють мотиваційну сферу; 

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); 



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.  

ІІ.СЛУХАЛИ: 

Завідувача практикою Шевченко Т.С. про хід переддипломної практики 

спеціальностей 223 Медсестринство (освітні програми Лікувальна справа, 

Сестринська справа) та 226 Фармація, промислова фармація (освітня програма 

Фармація). 

Відповідно до  наказу МОЗ України від 07.12.2005 року № 690 Про 

затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів 

вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I – II р.а., згідно з 

навчальними планами і програмами та відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.02020 року № 211«Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID - 19» наказу МОН України від 

16.03.2020 року № 406 «Про  організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID - 19», листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-

154 від 11.03.2020 року, № 1/9-161 від 13.03.2020 року та наказу директора 

коледжу № 45 від 16.03.2020 року  у період карантину, для забезпечення 

безперервності освітнього процесу, студенти Ковельського фахового медичного 

коледжу  проходять виробничу та переддипломну практику в дистанційному  

режимі.  

Види  виробничої та переддипломної  практики, обсяги годин та форма 

проведення визначаються для кожної окремої спеціальності Наскрізною 

програмою практики  та Положенням про проведення практики у Ковельському 

фаховому медичному коледжі. Загальна організація проходження практики в 

коледжі у дистанційному режимі та контроль за її проведенням покладається на 



завідувачку  практики Шевченко Т. С..Розроблена та затверджена інструкція по 

проведенню виробничої та переддипломної практики в дистанційному режимі. 

Першими розпочали проходження переддипломної практики студенти      

IV курсу спеціальності 223 Медсестринство (освітня програма Лікувальна 

справа) груп «А» та  «Б» з 21  квітня  2020 року  по 16 червня 2020 року, 

методичний керівник Шевченко Т. С.  

З 27 квітня  2020 року  по 27 червня 2020 року організовано  виробничу 

медсестринську практику серед студентів III курсу спеціальності                      

223 Медсестринство (освітня програма Лікувальна справа) груп «А» і «Б», 

методичний керівник  Кравчик Л. В.. 

Проходження технологічної практики студентами IІІ курсу спеціальності 

226 Фармація, промислова фармація (освітня програма  Фармація)  триває  з  13 

травня  2020 року   по  26 травня 2020 року  здачею диференційованого заліку  у 

дистанційному режимі в програмі ZOO. методичний керівник  Федорук Д. В.. 

З 05 травня по 17 червня 2020 року розпочато проходження 

переддипломної практики студентами IV курсу спеціальності                            

223 Медсестринство (освітня програма Сестринська справа), методичний 

керівник  Чирук О. Г.. 

Організовано проходження виробничої акушерської практики студентами 

IІ курсу спеціальності 223 Медсестринство (освітня програма  Акушерська  

справа) з 18 травня по 13 червня 2020 року у дистанційному режимі, 

методичний керівник Фіщук В. В.. 

Перед початком кожного виду практики завідувачем практики та 

методичними керівниками  забезпечено проведення всіх організаційних 

заходів, зокрема: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки; надання студентам-практикантам необхідних документів (програми, 

щоденника, календарного  плану, індивідуального завдання, методичних  

рекомендацій). 

 Студенти ознайомлені  про систему звітності з практики, прийняту 

цикловою комісією: письмового звіту, індивідуального завдання та правил їх 

оформлення, підготовка доповіді, повідомлення, презентації  тощо. 



Рекомендовано  студентам-практикантам перелік необхідних навчально-

методичних матеріалів для дистанційної роботи: електронної медичної 

літератури, навчальних відеофільмів, алгоритмів практичних навиків та умінь, 

режимних наказів МОЗ України, посилань на інтернет-ресурси. Методичні 

керівники та завідувач практики  працюють в програмах ZOOM та 

CLASSROOM. Методичні керівники щотижня надають інформацію завідувачу 

практики щодо виконаної роботи, відсутніх на консультаціях студентів та 

технічних проблем під час проходження практики в дистанційному режимі 

(інформацію надсилають на електронну пошту tatianacollegedoc@ukr.net) чи в 

телефонному режимі, ведуть журнали звіту методичного керівника. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Методиста коледжу Музичук Л. О., яка ознайомила колектив із проєктом 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників  Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної 

ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - ; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити та ввести в дію Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  Ковельського фахового 

медичного коледжу Волинської обласної ради. 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Заступника директора з навчальної роботи Матвійчук Л. В., яка 

ознайомила колектив із Порядком проведення атестаційних іспитів у 

Ковельському фаховому медичному коледжі Волинської обласної на період 

карантину. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - ; «проти» - 0; «утримались» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити та ввести в дію Порядок проведення атестаційних іспитів у 

Ковельському фаховому медичному коледжі Волинської обласної на період 

карантину. 
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Голова зборів                         О.Г. Григола 

Секретар зборів                          С.Г. Михалевич 

 


