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«Основні напрямки діяльності ВМНЗ І рівня акредитації
в умовах реформування вищої освіти.
З досвіду роботи»
….Є в реформах початок,
немає в реформах кінця…
Капінус Валентина Андріївна,
директор Нікопольського медичного коледжу

Нова модель організації управління ВМНЗ
Пріоритетним завданням у медичній освіті є якісна підготовка
висококваліфікованих кадрів, безперервне вдосконалення змісту
освіти; упровадження нових
освітніх форм і технологій,
нарощування
наукового
потенціалу галузі, забезпечення
інтеграції науки і практики.
Важливим
завданням
діяльності
вищих
навчальних
закладів є підготовка освіченого,
творчого фахівця, зорієнтованого
на особистісний та професійний
саморозвиток,
а
також
формування системи цінностей,
у якій одне з перших місць посідає
цінність людського здоров’я, його збереження.
Молодший спеціаліст – його місце в освітянській галузі, суспільстві,
виробничій сфері, міжнародне визнання – актуальне питання протягом
останніх років, яке викликало протиріччя залежно від економічних,
соціальних, виробничих і на жаль від політичних вимог.
За останні роки відбулися суттєві зміни в підході до діяльності ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації, які чітко поставили перед нами завдання, не просто
підготувати фахівців, а фахівців, які потрібні на ринку праці, які підготовлені
якісно з певною компетентністю.

Тому роз’єднати підготовку молодшого спеціаліста з реформою вищої
освіти з вимогами сучасного виробництва в нинішній час просто неможливо.
Стратегія розвитку вищої освіти України в цих умовах потребуватиме
створення інфраструктури, яка допоможе навчальним закладам
максимально реалізувати свій індивідуальний потенціал щодо задоволення
високих вимог європейської системи знань та адаптувати систему вищої
освіти країни до принципів, норм, стандартів і основних положень
європейського простору вищої освіти.
В сучасних умовах нова модель організації управління ВНЗ повинна
забезпечувати
основні
системні
якості
–
відкритість
і
багатоступеневість організаційної структури. Саме така структура
забезпечує гнучкість у сфері управління, від якої багато в чому залежить
адаптація ВНЗ до змінюваних умов.
Актуальним для керівників ВНЗ є завдання створення системи впливів,
які без тиску на викладачів створювали б умови для їх самореалізації,
активної, творчої викладацької та наукової діяльності.
Складовими такої системи можуть бути:
1) комплектація бібліотеки сучасною науковою літературою;
2) введення почесних звань, використання нагород, стимулювання
ефективної роботи:
– матеріальна, організаційна, психологічна підтримка викладачів;
– розвиток колективних форм наукових досліджень;
3) підтримка системи підвищення кваліфікації:
– забезпечення неформального ставлення викладачів до складання
індивідуальних планів роботи;
– аналіз наслідків викладацької діяльності.
Входження України в Європейський освітній і науковий простір
суттєво загострює конкурентну боротьбу між вітчизняними і
зарубіжними ВНЗ. За таких умов все більше уваги необхідно приділяти
управлінню конкурентоспроможності ВНЗ, використовуючи відповідні
стратегії до чинників, які мають пряму залежність до підвищення
конкурентоспроможності.
Нові умови, у яких функціонують ВНЗ, вимагають сучасних
підходів до організації їх діяльності, більш ефективного й гнучкого
управління, більш професійного й швидкого реагування на виникаючі
проблеми, що й відкриваються перспективи.
У справжніх умовах, коли автономія ВНЗ стає реальною, коли
керівництву доводиться ухвалювати відповідальні розв'язки в
нестандартнім
соціально-економічнім
середовищі,
практика
управління зажадала системного наукового бачення, передбачення,
теоретичного обґрунтування. У цих умовах якісно міняється характер,
зміст й технологія освітньої, науково-дослідної, фінансово-економічної й
виробничо-господарської діяльності ВНЗ, що природно вимагає відповідних
змін у системі керування діяльністю ВНЗ.

Різноманіття концепцій і практичних підходів до управління вищою
освітою в багатьох країнах обумовлене розходженнями в організаційних
структурах систем вищої освіти, правових основах, традиціями. Разом з тим
чітко проглядаються загальні тенденції, властиві багатьом країнам.
Головними з них є:
- децентралізація й демократизація управління;
- розширення автономії вищих навчальних закладів з одночасним
посиленням
їх
підзвітності
й
відповідальності
перед
суспільством;
- рух убік ринкових моделей організації, управління й
фінансування вищої освіти.
Зарубіжні наукові школи, концепції, теорії менеджменту
• Школа наукового управління (Ф.Тейлор).
• Адміністративна школа менеджменту (А.Файол).
• Школа людських стосунків (Елтоу Мейо).
• Концепція управління за цілями (П.Друкер).
• Теорія «X»-«У» (Д. Мак-Грегор).
• Теорія поведінки людини (К. Арджирис).
• Теорія організаційної культури (США, Японія)
Регулювання як функція управління
Регулюванню передує функція контролю, його треба визначити як вид
управлінської діяльності, кінцевий етап управління, спрямований на
наближення поточного результату управління до запланованого шляхом
виконання рішення, прийнятого під час контролю.
Найбільш поширеними є такі види регулювання:
Оперативне
регулювання (оперативні наради, наради при
керівнику) передбачає вироблення заходів на основі аналізу оперативної
інформації, зібраної в ході здійснення контролю і реалізацію цієї системи,
що забезпечує зміну стану справ у процесі, що регулюється.
Тематичне регулювання (адміністративні та виробничі наради,
педагогічні ради) здійснюється на основі аналізу інформації про стан
окремих ділянок роботи навчального закладу. Така інформація збирається
під час тематичного контролю.
Підсумкове регулювання (педагогічна
рада за підсумками
навчального року, конференції) передбачає вироблення системи заходів на
основі аналізу підсумків навчального року.
Функція регулювання відрізняється
від усіх інших тим, що зміст діяльності з її
реалізації заздалегідь не планується. Якби
заздалегідь було відомо, які відхилення в
реалізації мети управління можуть виникати, то
їх можна було б уникнути під час реалізації
функції «організація».

Аналіз змісту управлінської діяльності
свідчить,
що
під
час
регулювання
виконуються ті ж завдання, що й під час
реалізації
функції
«організація»
–
ознайомлення працівників з прийнятими
рішеннями, їх підготовка до виконання цих
рішень
та
вирішення
матеріальнофінансових
проблем,
пов'язаних
з
виконанням рішення. Проте, масштаби
реалізації цих завдань у межах функцій «організація» та «регулювання»
різні. Так, чим детальніше та якісніше реалізується функція «організація»,
тим локальнішою та меншою за обсягом стає діяльність з регулювання.
Організація зазвичай спрямована на весь колектив і значні управлінські
завдання, а регулювання – на окремих членів колективу і більш локальні
матеріально-фінансові проблеми.
Керівникам навчальних закладів під час планування роботи не завжди
вдається враховувати вплив зовнішніх чинників на реалізацію планів
роботи.
Найголовніше те, що регулювання дало змогу вирішити важливу для
навчального закладу проблему. Необхідність у регулюванні процесу
реалізації мети роботи може бути викликана і зниженням рівня мотивації
працівників. Вибір регулюючих впливів залежить від причин зниження рівня
мотивації працівників.
Керівник має розуміти, що підвищити рівень мотивації окремих
працівників буде майже неможливо або дуже важко, якщо не вирішити
фундаментальних для них проблем, пов'язаних з мікрокліматом,
конфліктними стосунками, оплатою праці. Саме вчасне реагування на
ситуацію та вміле застосування теорій менеджменту стане запорукою
успішного керування ВМНЗ на сучасному етапі реформування освіти.
Футрак Наталія Олександрівна,
заступник директора з навчально-виробничої роботи

Організаційно-методичні
методи управління
навчальним закладом

…Проведення аналізу та моніторингу діяльності навчального закладу є
також невід’ємною частиною роботи керівного складу ВНЗ...
Якості менеджера для керівного складу ВМНЗ
Фахівці наукового менеджменту виділяють чотири групи якостей
менеджера, якими він має володіти в сучасних умовах:
- професійно-ділові: професіоналізм, стратегічне і тактичне мислення,
здатність генерувати ідеї й приймати нестандартні рішення,
відповідальність, прагнення до професійного росту,
- здатність до ризику, підприємливість, авторитетність, вміння
антикризового управління; володіння системою сучасних принципів,
методів та засобів управління; ініціативність, уміння взаємодіяти з
людьми тощо;
- адміністративно-організаційні: оперативність, гнучкість стилю
управління, уміння стимулювати ініціативу, доводити справу до
логічного завершення, послідовність, внутрішній контроль, уміння
формувати команду, здійснювати делегування, вміння організовувати
свій час і т. ін.;
- соціально-психологічні: управлінська культура, розум, психологічна
компетентність, лідерські здібності, уміння керувати своєю поведінкою
та
психологічними
станами,
уміння
керувати
конфліктами,
толерантність, колегіальність, оптимізм, екстравертність, риторичні
здібності, почуття гумору, вміння створювати позитивний імідж тощо;
- моральні якості: патріотизм, національна свідомість, державницька
позиція, порядність, почуття обов’язку, людяність, чесність, повага
гідності іншої людини, доброзичливість, громадська позиція, та інші
морально-вольові якості.

Важливими для професійної діяльності менеджера є і такі якості:
- концептуальність – здатність представляти діяльність закладу в
цілому та адаптувати її до мінливих умов, володіння навичками
стратегічного планування та вмінням масштабного мислення;
- оперативність – передбачає вміння вирішувати нестандартні
проблеми та кваліфікацію, а також рівень рішень, що приймаються і
вміння вибрати найоптимальніший варіант з кількох альтернатив;
- аналітичність – вміння застосовувати наукові методи аналізу,
насамперед кількісного, діагностувати проблему та визначати
альтернативне рішення перед внесенням коректив до плану
діяльності;
- здатність до адміністративних рішень, що передбачає набуття
навичок вирішення організаційних та процедурних питань;
- комунікативність – вміння передавати свої ідеї та розробки як
усно, так і письмово;
- комунікабельність – здатність працювати з людьми, будувати
стосунки у спілкуванні межами.
Висновки. Отже, оволодіння основами менеджменту допоможе підвищити
ефективність педагогічної та управлінської діяльності, дадуть змогу успішно
вирішувати різні проблеми особистісного плану, навчитися володіти собою,
визначати та формулювати чіткі особисті цілі та цінності, займатися
саморозвитком, доцільно використовувати час.

Запровадження елементів менеджменту буде сприяти процесу
демократизації й гуманізації освітнього процесу, ефективному управлінню
навчальним закладом, педагогічним та студентським колективами.
Нові підходи до управління в
ВМНЗ
можуть стати основним
джерелом позитивних змін в освіті, оскільки вони сконцентровані на
використанні індивідуальних здібностей працівників відповідно до
стратегічних цілей освітньої політики; інтеграцію потреб працівників із
зацікавленістю кожної освітньої установи, навчального закладу.
Коник Любов Павлівна,
заступник директора з виховної роботи

Підвищення ролі студентського самоврядування в
управлінні ВНЗ

Слід зазначити, що студентське самоврядування за підтримки
адміністрації – це дієвий механізм,
що
забезпечує
усвідомлення
молоддю важливих соціальних
процесів не тільки у ВНЗ, а й на
рівні регіону та держави.
Студентська рада в КВНЗ
“Нікопольського
медичного
коледжу” являє собою самостійну
діяльність
окремої
команди
студентів, яка відображає інтереси
і бажання всього студентства
навчального закладу, керуючись
“Положенням про студентське
самоврядування”.
Студенти ВНЗ повинні мати чітке уявлення про мету та завдання
діяльності органів студентського самоврядування, про структуру
самоврядуваня закладу, в якому навчаються, та про стратегію його роботи,
щоб залучити якомога більше активістів, мати підтримку та довіру серед
студентства та сприяти поширенню студентського руху.

Участь у студентському
самоврядуванні дає змогу:
Виробляти
навички
управлінської
роботи

Виявити лідерів

Формувати
еліту нації.

Досягати
Європейської
якості освіти

Готувати
конкурентноспроможних
фахівців

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ:

•
забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема
стосовно організації навчального процесу;
•
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
•
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
•
сприяння створенню відповідних умов для проживання і
відпочинку студентів;
•
сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами;
•
організація співробітництва зі студентами інших вищих
навчальних закладів і молодіжними організаціями;
•
сприяння працевлаштуванню випускників;
•
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
•
сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ОРГАНОМ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ РІШЕННЯ ПРО:

- відрахування студентів з ВНЗ та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на
навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних)
осіб;
- переведення осіб, які навчаються в коледжі за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
- поселення осіб, які навчаються, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку ВНЗ в частині, що
стосується студентів;
- призначення стипендій;
- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського
самоврядування.

Сучасна молодь стала більш прагматичною і самостійною у своїх діях.
Вона більше покладається на власні сили та можливості, а не на державу
чи будь-кого іншого у вирішенні власних проблем. Студенти на
добровільних засадах беруть участь у різних громадських проектах.
Студентство – це особлива складова суспільства, яка повинна
стимулювати утвердження правового громадянського суспільства в Україні,
духовного та фізичного розвитку студентів, виховання у них патріотизму.
Пріоритетний напрямок виховання студентської молоді – патріотичне
виховання. Це повага до національних традицій, історичних і культурних
цінностей, до державного устрою, гімну і прапору України, до європейських
цінностей.
За останні десятиліття
економічного успіху досягають
ті держави, які приділяють
підвищену увагу молоді. Саме
тому стратегічні переваги
будуть у тих держав, які
навчаться
ефективно
використовувати
людський
інтелектуальний потенціал.
Беручи
участь
у
діяльності
органів
студентського
самоврядування, студентам
доводиться
вирішувати
низку
неординарних
ситуацій; приймати термінові та правильні рішення, від яких залежить
успіх певного завдання; бути добре поінформованими зі станом справ
не тільки у своєму навчальному закладі, а й в країні, світі.
Тому й не дивно, що велика частина сьогочасних вдалих
політиків та підприємців у минулому були організаторами молоді.
Сиротіна Юлія
Григорівна, методист

Сучасні тенденції
розвитку вищої
медичної освіти в
Україні та світі
Кожен
ВМНЗ
самостійно
вирішує
комплекс завдань, що

стоять перед ним. Сьогодні достатньо актуальним є формування
стратегічних напрямів розвитку підготовки медичних кадрів.
Слід звернути увагу, що підходи до досягнення стратегічних цілей
повинні бути також системними, заснованими на аналізі досвіду провідних
медичних шкіл світу, підпорядкованими і об'єднаними однією
стратегічною лінією.
Послідовність в досягненні цілей – це завдання і критерії оцінки
певного плану заходів, з продуманими термінами, засобами, що
застосовуються, групами виконання і моніторингу. Дуже важливо також
створити і впровадити систему моніторингу і аналізу заходів з тим, щоб в
потрібний момент провести корекцію. Стратегічною метою, місією
діяльності будь-якої вищого медичного закладу має бути забезпечення
суспільства конкурентоздатними, гармонійно розвиненими фахівцями,
міцно і глибоко інтегрованими в світову спільноту, що створюють
етичне, висококваліфіковане медичне обслуговування, нові знання в
медицині.
Вітчизняний медичний ВНЗ, орієнтуючись на стратегічний
розвиток своєї діяльності, в першу чергу, повинен стати центром
формування і впровадження стандартів корпоративної етики,
джерелом інформації і технологій, формування наукового, соціальнокультурного, здорового корпоративного середовища, довіри до
системи охорони здоров'я.
SWOT-аналіз, класичний прийом в стратегічному менеджменті, який
дає змогу оцінити стан справ і перспектив розвитку. SWOT-аналіз,
традиційно складається з 4 основних блоків: сильні сторони (strengths),
слабкі сторони (weakness), можливості (opportunities), ризики, погрози
(threats). При проведенні SWOT-аналізу повинні враховуватися особливості
функціонування менеджменту навчального закладу, організаційні проблеми,
проблеми управління фінансами, активами, питання клінічної бази, питання
науки, питання освітнього блоку, питання соціально-виховного блоку, рівень
інтеграції із зацікавленими організаціями.
Використовуючи стратегічний менеджмент необхідно
спиратись на
статистичні данні.
Отримання медичної освіти за кордоном. Порівняльний аналіз
Зважаючи на кількість українських студентів, що бажають навчатися
закордоном, ВМНЗ України слід звернути увагу на підвищення якості вищої
медичної освіти, про що також говорить Лист МОЗ України від 29.12.2016
№ 20/34442, підписаний в.о. міністра У. Супрун «Про оцінювання рівня
компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів
порівняно з міжнародними стандартами, зокрема американськими».
А що собою представляє американська освіта?

Система медичної освіти в США та його структура значно
відрізняється від тієї, яка прийнята в Україні. Адже не існує безкоштовної
вищої освіти. Платити за навчання доводиться всім студентам і тим, хто
навчається у приватних вузах, і тим, хто відвідує державні вузи.
Якщо постаратися виділити основну відмінність американської
медичної освіти від української, нею, напевно, стане значно більший
акцент на практичну роботу з пацієнтами. Починаючи з третього, а
деколи і з другого року в медичній школі студент проводить до 70-80% свого
часу на поверхах лікарні замість навчальних класів. Але про все по порядку.
Медична школа є другим етапом отримання вищої освіти: одразу після
закінчення середньої школи (high school) в 17 років ви мусите спочатку
отримати ступінь бакалавра в коледжі (цей етап також називається
undergraduate education або undergrad).
Що цікаво, велика кількість студентів на цьому етапі отримує освіту за
фахом (major subject), який не завжди пов’язаний з медициною. Для подачі
документів до медичної школи існує ряд вимог: курси з біології, хімії та
фізики – так званий pre-medical track.
Звичайно студенти можуть обрати ці курси в
коледжі поряд з основною спеціальністю.
Після
закінчення
коледжу
та
отримання bachelor degree іде вступ до
медичної школи. Багато людей беруть
перерву на рік або трохи довше та звичайно
займаються
якоюсь
волонтерською
роботою,
наукою,
подорожують
або
працюють. Причиною цього є не лише
бажання відпочити, а радше покращити своє резюме (СV – Curriculum
Vitae). Річ у тім, що не зважаючи на високу ціну навчання в медичній
школі, при вступі до неї існує великий конкурс. Тому, при відборі кандидатів
враховують не лише академічні успіхи, а й інтереси чи роботу поза школою.
Медична школа займає чотири роки, але саме навчання в нашому
українському розумінні (в групах та з викладачем) триває навіть менше. Вся
концепція американської медичної освіти побудована навколо
засвоєння матеріалу через практику. Так, звичайно, в них є і лекції, і
практичні заняття, але починаючи з другого-третього курсу все більше уваги
приділяється роботі безпосередньо з пацієнтами в лікарні або клініці (до
речі, під “клінікою” американці розуміють те, що ми в Україні
називаємо поліклінікою).
Протягом першого і другого років студенти проходять інтенсивний курс
базових медичних дисциплін, таких як анатомія, мікробіологія та
фармакологія. Ніхто не відволікається на політологію чи американську
історію – все це було пройдено у коледжі.

Протягом третього року лекції та
практичні заняття також тривають, але
займають не більше одного дня на тиждень.
Весь інший час присвячений роботі в
лікарні: студенти вчаться розмовляти з
пацієнтами,
робити
обстеження,
документувати
та
бути
частиною
лікувальної
команди,
включаючи:резидентів, сертифікованих
лікарів
та середній медичний персонал.
Як організований процес вступу в медичну школу в США?
Медичні школи – так в США називаються вищі медичні навчальні
заклади – в основному фінансуються з бюджетів тих штатів, в яких
вони розташовані. Тому при вступі пріоритет віддається в першу чергу
жителям даного штату, а в другу – громадянам США. Стипендії платять
тільки одиницям. Бакалаврат — обов'язкова проміжна щабель.
Американська Медична асоціація (AMA) грає ключову роль у
визначенні процесу вступу. На сайті AMA діє система подачі заяв на вступ
до університету. Крім диплома, рекомендаційних листів, необхідно здача
MCAT – спеціального стандартизованого іспиту для вступників на медичні
школи.
Завершальний етап вступу в медичну школу – проходження
співбесіди.
До інтерв'ю
1.Середній бал з природничих дисциплін і математики (GPA)
2. Середній бал з усіх предметів (GPA)
3. Результат MCAT
4. Рекомендаційні листи
5. Волонтерська робота в сфері охорони здоров'я
6. Мотиваційний лист
7. Досвід роботи, пов'язаний з медициною
8. Волонтерська робота, не пов'язана з медициною

Документи для вступу в американську медичну школу:
1) атестат про повну середню освіту
2) транскрипт оцінок
3) диплом про проходження підготовчого медичного навчання (premedical study) або середньої спеціальної освіти в галузі охорони
здоров'я (рекомендується більшістю університетів)
4) диплом бакалавра (для вступу в магістратуру)
5) сертифікат про здачу мовного іспиту IELTS або TOEFL
6) сертифікат MCAT (на вимогу навчального закладу)
7) сертифікат PCAT (для вступу на фармацевтичні відділення)
8) сертифікат CGFNS (для вивчають медсестринська справа)
9) сертифікат NBDE (для вступу на стоматологічні відділення)
10) додаткові диплом і сертифікати (якщо є)
11) мотиваційне есе
12) рекомендаційні листи
13) студентське резюме (на вимогу вузу)
Наприклад, подивимося, що з себе представляє тест для вступу в
медичний коледж (Medical College Admission Test). На екзамені
перевіряються знання з біології, хімії, фізики та англійської мови. Плюсом є
наявність досвіду роботи в галузі охорони здоров'я.
Ще один важливий момент – добре вчитися недостатньо. Щоб
отримати позитивні рекомендації по закінченні навчання, необхідно
проводити наукову роботу. Для цього при кожному і коледжі і університеті
діють численні гуртки і наукові товариства. Важливо брати участь в їх
роботі, оскільки рекомендації від наукових керівників є гарним плюсом при
вступі в медичну школу.

Можна піти вчитися на медсестру. Відділення підготовки медсестер
відкриті у складі багатопрофільних коледжів, а також працюють
окремі спеціалізовані сестринські коледжі (College of Nursing).
Навчання на сестринському відділенні включає практику в госпіталях,
школах, комунальних агентствах, центрах для бездомних. Студенти
опановують основи охорони здоров'я, медичну етику та інші предмети.
Кращі програми акредитовані при Національній лізі медсестер (National
League of Nursing). По завершенні навчання може присвоюватися ступінь
бакалавра наук (Bachelor in Science).
У переважній більшості американських вузів існує величезний конкурс
на місця в медичних школах. Для зарахування на курс іноземним
студентам необхідно обійти в конкурсі безліч місцевих абітурієнтів,
довівши відмінне володіння англійською, високу успішність і
серйозний намір працювати у сфері медицини. Саме тому важливо
здати спеціалізовані вступні тести і, в ряді випадків, пройти інтерв'ю з
приймальною комісією внз. Крім цього, в процесі надходження може
допомогти наявність досвіду роботи в галузі охорони здоров'я або
просто роботи з людьми.
Необхідною умовою для успішного завершення навчання є складання
іспитів, так званих USMLE Step 1, 2 (United States Medical Licensing
Examination).
Іспити USMLE – це набір питань, зазвичай із клінічним контекстом і
варіантами відповідей до них, серед яких екзаменований повинен вибрати
найбільш правильну. Step 1 складається із 308 питань за базовими
медичними дисциплінами (7 блоків по 44 питання в кожному), на які
відводять 8 годин часу, включаючи час на перерви. 2-й Step поділяється на
дві частини. Перша – Clinical Knowledge, скорочено СK (клінічні знання),
складається також із тестових питань у кількості приблизно 355 з
відведеними 8 годинами, в основу яких покладено клінічні дисципліни. Друга
частина – Clinical Skills, СS (клінічні навички) – практичний тест, де студент
повинен показати навички взаємодії з пацієнтами (в іспитах беруть участь
не реальні пацієнти, а актори, навчені виконувати роль пацієнта з тією чи
іншою хворобою), що включають комунікацію з пацієнтом, вміння правильно
обстежувати хворого і клінічно мислити.
Після закінчення екзаменів студенти отримують результат у вигляді
балів (зазвичай максимальний 260, а мінімальні прохідні: 192 для Step 1 і
209 для Step 2), за Clinical Skill студенти не отримують бали, його
оцінюють як такий, що зданий/Pass або незданий/Fail. Набрані бали у
майбутньому будуть одним із найважливіших критеріїв для вступу на
резидентуру.
Заяви з результатами тестів і резюме можна направити у всі клініки
через інтернет. Після розгляду заявки лікарня запрошує претендента на
співбесіду. Далі вся інформація про результати співбесід, уподобання
кандидата у виборі лікарні і навпаки надходить в Американську Медичну
Асоціацію (AMA — American Medical Association) для розгляду та

опрацювання. Після чого комп'ютер виробляє Match (спеціальна програма
комбінацій), і здобувач отримує список місць, які готові його прийняти.
Перспективи для випускників з медичним дипломом закордоном
Важливо відзначити, що володарі американського медичного диплома
можуть успішно працевлаштуватися не тільки в США, але і в інших країнах
світу. Дана кваліфікація дозволяє розраховувати на кар'єрне зростання в
рамках медичних установ, відкриття приватної медичної практики або
перехід до наукової медичної роботи.
Висновки
Отже, необхідно навчатись найкращому – перебирати найкращий
досвід роботи європейських колег, йти в ногу із часом, бути готовими
до змін та піднімати українську освіту на якісно новий рівень
управління, навчання та викладання, дбаючи про зростання
конкурентноспроможності медичного фахівця в Україні та світі.

…Навчальний заклад – це майстерня, де
формується думка підростаючого покоління, треба
міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з
рук майбутнє…
З досвіду роботи…

Майстер-клас по наданню невідкладної долікарської допомоги. Самота взаємодопомога на догоспітальному етапі
Рибкіна Тетяна Степанівна,
викладач анестезіології та реаніматології
Журавльова Тетяна Леонідівна,
голова циклової комісії клініко-хірургічних дисциплін та вузьких
спеціальностей, викладач хірургії
Девіз:
Я знаю як це зробити и я навчу Вас.

І. Актуальність теми
В наш час, час техногенних катастроф, терористичних актів, різних
природних катаклізмів набуває дуже великого значення надання
невідкладної долікарської допомоги, само- та взаємодопомоги при
нещасних випадках, в екстремальних умовах, коли час рахується на
хвилини іноді на секунди. Є правило в медицині при наданні невідкладної
допомоги, яке має назву «золотої години». Колись реаніматолог Зільбер

А.П. казав: «Той, хто першим надає невідкладну допомогу, отримує
перевагу перед наступними, які будуть надавати цю допомогу і перевага –
це час».
Проводити майстер-класи по наданню невідкладної допомоги, само- та
взаємодопомоги при нещасних випадках комісія клініко-хірургічних
дисциплін почала сім років тому. Тому з цієї теми викладачі мають певний
досвід.
Історія роботи викладачів хірургії і анестезіології та реаніматології НМК
по проведенню майстер-класів з 2010 по 2017 рр..
Ми працювали:
− зі школярами у школах та гімназіях міста;
Навчали школярів надавати само- та взаємодопомогу при нещасних
випадках.

− з працівниками підприємств;
Проводили майстер-класи по наданню невідкладної допомоги, а також
реанімаційні заходи при раптовій зупинці дихання та серцебиття

− з працівниками поліції міста та району;

Навчали проводити ШВЛ та масаж серця, зупиняти кровотечі,
надавати першу медичну допомогу при переломах.

− з представниками скаутської організації «Пласт»;
Відпрацювання скаутами першої стадії реанімаційних заходів за
системою САВ.

− на майданчиках з населенням міста.
Навчаємо населення надавати само- та взаємодопомогу при
нещасних випадках та проводити реанімаційні заходи.

У 2014р. студенти Нікопольського медичного училища підготували
посібник для населення міста, в якому відобразили яку само- та
взаємодопомогу можна надати до приїзду швидкої допомоги на тему:
«Надання
випадках».

невідкладної

долікарської

допомоги

при

нещасних

На
базі
Нікопольського
медичного училища в 2015р., за
підтримки народного депутата
А.Ф. Шипко, був проведений
конкурс «Кращий рятівник».
В конкурсі приймали участь
студенти 3-го курсу відділення
«Лікувальна
справа»,
спеціальність - фельдшер.
До складу журі входили
викладачі нашого училища та
лікарі з практичної медицини.
Студенти працювали згідно
змін в стандартах по наданню
екстреної медичної допомоги
постраждалим у надзвичайних
ситуаціях, по системам ЄPP та
MARCH від 2015 року, якими користуються фельдшери швидкої допомоги.

Всі ці заходи сприяли підвищенню інтересу до дисциплін, доведення
практичних навичок по наданню невідкладної допомоги до автоматизму та
профорієнтаційній роботі нашого навчального закладу.

ІІ. Мета та завдання майстер-класу

1. Навчити надавати само- та взаємодопомогу різні верстви населення.

2. Підвищити інтерес студентів до дисциплін хірургія, анестезіологія та
реаніматологія, доведення практичних навичок до автоматизму.

Структура проведення майстер-класу

1. Підготовчий етап.
1.1
Форма проведення
Майстер-клас (аудиторія № 14, час проведення – 60 хв., навчаємо –
викладачів фізичного виховання, працівників рятувальної служби,
санінструкторів).
1.2
Задачі майстер-класу:
Теми:
1. Серцево-легенева
реанімація

2.

Утоплення

3. Відкритий пневмоторакс

4.

Артеріальна кровотеча

2. Основна частина (практична діяльність)
Завдання №1

Ви фельдшер навчального закладу. Директор запропонував Вам
провести майстер-клас для викладачів фізичного виховання по проведенню
реанімаційних заходів при раптовій зупинці серця та дихання до приїзду
швидкої.

Ціль завдання:
Майстер-клас для викладачів. Рівень складності – І етап СЛЦР.
І. Підготовчий етап.
Дати уявлення про клінічну смерть.
- визначити ознаки клінічної смерті на тренажерах.
- визначати основні етапи проведення СЛЦР за системою САВ.
ІІ. Основна частина.
Передача досвіду.
Демонстрація студентами навичок на тренажерах СЛЦР.
ІІІ. Практична діяльність.
Виходить викладач який навчався і демонструє навичку.
Експерт студент №1.

Алгоритм дій при раптовій зупинці дихання та серцебиття –
І стадії СЛЦР

Згідно з даними уніфікованих клінічних протоколів
екстреної медичної допомоги
(Наказ МОЗ України № 34 від 15 січня 2014 року),
враховуючи клінічний протокол «раптова серцева смерть»
запропоновано:

• після встановлення зупинки кровообігу необхідно починати проведення
серцево-легеневої реанімації (СЛР) з виконання 100 компресій (натискань
на грудну клітку за 1 хв);
• співвідношення між кількістю натискань на грудну клітку та ШВЛ у
дорослих осіб має становити 30:2 і не залежить від кількості рятувальників.
Таке саме співвідношення можна застосувати і в дітей. У дітей віком 10–12
років натискання на грудну клітку проводять однією рукою. Новонародженим
і грудним дітям натискання здійснюють кінчиками двох пальців,
співвідношення кількості компресій і вдихів має дорівнювати 3:1 (тобто 90
компресій і ЗО вдихів за 1 хв);
• рятувальний вдих необхідно проводити не більше 1 с;
• у разі раптової зупинки серця відразу потрібно виконувати дефібриляцію.
За відсутності дефібрилятора можна застосувати прекардіальний удар у
перші 10 с, який не є обов'язковим і проводиться лише досвідченим
медичним працівником;
• якщо на місці події перебуває більше ніж один рятувальник, для
ефективного проведення реанімаційних заходів їм слід мінятися кожні 2 хв
(з мінімальними перервами).
Накопичений досвід довів, що найнеобхіднішим і найважливішим
реанімаційним заходом є відновлення циркуляції крові, яка містить хоч і
мінімальну, але достатню кількість кисню для підтримання життєво
важливих органів – мозку та серця людини, тому змінено послідовність
проведення СЛР з ABC на САВ!
У разі відсутності ознак життя у пацієнта слід негайно розпочати СЛР:
компресії грудної клітки і штучне дихання у співвідношенні 30:2, починаючи
саме з компресій – 100 за 1 хв, одночасно накласти електроди
електрокардіографа чи ложки дефібрилятора.
Якщо дефібрилятор автоматичний – проводити компресії рудної клітки
під час накладання електродів.
Заміна послідовності проведення реанімаційних заходів ABC (Airways,
Breathing, Circulation) на послідовність САВ Circulation, Airways, Breathing)
для дорослих із збереженням стандартної процедури для дітей і
новонароджених є важливим кроком у змінах концепції проведення СЛР, що
спостерігаються останніми роками.
Послідовність проведення СЛР:
• після відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів виконати 2
вдування;
• проводити компресії грудної клітки протягом 2 хв з наступною заміною
рятувальників;

• подальша комбінація штучного дихання та компресії грудної клітки у
співвідношенні – 2 вдування : 30 компресій (мал. 16).
Помилки при проведенні закритого масажу серця (ЗМС):
• пацієнт лежить на пружній основі;
• неправильна техніка проведення масажу: руки збоку від груднини, нижче,
вище або не суворо по серединній лінії;
• при проведенні масажу рятувальник опирається на пальці, відриває руки
від груднини потерпілого;
• перерва в проведенні закритого масажу більше ніж на 20 с;
• різна амплітуда масажних рухів;
• не дотримується співвідношення 2:30.

Спід пам'ятати:
• будь-яке інше положення рук окрім рекомендованого – неправильне або
небезпечне;
• рятувальник не повинен втрачати контакт між рукою та грудниною;
• частота компресій - не менше ніж 100 за 1 хв;
• масаж серця має бути безперервним, ритмічним;
• непрямий масаж серця не припиняють на термін більше ніж 20 с,
проводити його слід до відновлення самостійних серцевих скорочень, що
забезпечують достатній кровообіг (пульс на променевих артеріях і
підвищення CAT до 80–90 мм рт. ст.);
• для збільшення венозного відтоку особливо в пацієнтів з дефіцитом об'єму
циркулюючої крові (ОЦК) ефективним є підняття нижніх кінцівок на 50–70
см.
Відсутність самостійної роботи серця при безперечних ознаках
ефективності масажу є показаннями до продовження реанімації. Проведення

масажу серця вимагає достатньої тривалості: бажана зміна реаніматорів
кожні 2 хв, що проводиться швидко, без порушення ритмічності масажу
серця.

Завдання №2

Ви фельдшери швидкої медичної допомоги проводите майстер-клас
для рятівників рятувальної станції по наданню невідкладної допомоги та
проведення реанімаційних заходів при утопленні.
Ціль завдання:
Проведення майстер-класу рятівникам рятувальної станції. Проведення І та
ІІ стадії СЛЦР.
І. Підготовчий етап.
Уявлення про утоплення. Види утоплення.
ІІ. Основна частина.
Передача досвіду.
Демонстрація метода Геймліха та проведення реанімаційних заходів
(масажу серця та штучної вентиляції легень).
ІІІ. Практична діяльність.
Виходить працівник рятувальної станції і тренується.

Алгоритм
«Надання невідкладної допомоги при утопленні»

Утоплення – це одна з форм механічної асфіксії, яка виникає
внаслідок потрапляння рідини у верхні дихальні шляхи.
Розрізняють три види утоплення:
1. Справжнє – зумовлене аспірацією рідини у дихальні шляхи за умов
збереження спонтанного дихання.
2. Асфіксичне – спричинене припинення газообміну внаслідок
ларингоспазму.
3. Синкопальне – зумовлене зупинкою серця внаслідок відчуття страху
або рефлекторних механізмів (удар об воду, холодовий шок).
Невідкладна долікарська допомога:
1. Стоячи на нозі з зігнутим коліном перегнути потерпілого через своє
стегно, натискуючи руками на його спину;
Ці заходи слід виконувати тільки для «синіх» утоплених!
2. Провести заходи серцево-легеневої реанімації;
3. Викликати рятувальну службу;

4. Транспортування до стаціонару на ношах з опущеним узголів’ям,
зігріваючи потерпілого.

Алгоритм
«Надання невідкладної допомоги за метода Геймліха»

Демонстрація аптечки санінструктора

Завдання №3

Ви фельдшер ШМД. В зону АТО, в район бойових дій прибула ШМД
полкового медичного пункту. Потерпілий боєць М., 30 років з пораненням
лівої верхньої кінцівки.
Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, потерпілий збуджений,
на лівому передпліччі рана, з якої пульсуючим струменем витікає яскравочервона кров. Кінцівка набрякла, наявна патологічна рухливість,
деформація лівого передпліччя. Ваші дії?

Ціль завдання:
Навчити санінструктора надавати само- та взаємодопомогу при пораненнях,
які супроводжуються артеріальною кровотечею.
І. Підготовчий етап.
Уявлення про C.A.T. турнікет (тактичний кровоспинний джгут).
ІІ. Основна частина.
Передача досвіду санінструктору.
Накладання джгута однією рукою.

Уявлення про C.A.T. турнікет
(тактичний кровоспинний джгут)
Має
значні
переваги
у
порівнянні
з джгутом
Есмарха,
тому що є більш зручним у
використанні та при цьому менш
небезпечним.
Переваги:
1.C.A.T.
турнікет може більш
швидко та надійно накладатися.
2.Накладатися самостійно в т.ч.
однією рукою;
3.Може послаблятися та знову

затягуватися;
1. Може накладатися, як на одяг так і на голе тіло;
2. При однаковій тривалості накладення викликає менші побічні
ушкодження м’яких тканин в зоні розташування;
3. Не рветься при затягуванні;
4. Не псується при зберіганні.
Кожному бійцю бажано мати 2 джгути (турнікети)
- один в аптечці;
- інший – на амуніції, у однаковому місці, визначеному для всіх бійців
підрозділу.
Це дуже важливо, так як в умовах обстрілу на пошук прихованого
турнікету може піти дорогоцінний час, а сам процес пошуку може наразити
на небезпеку і пораненого, і рятувальника.
Тому дуже важливо, щоби командир та керівник медичної служби
підрозділу добилися від бійців дотримання умови щодо однотипного
розташування на амуніції джгута, а також і самої аптечки.

Алгоритм
«Накладання C.A.T. турнікету на верхню кінцівку»
1. Вийміть C.A.T. ТУРНІКЕТ з сумки або з амуніції.
2. Просуньте постраждалу кінцівку через петлю, яку утворює стрічка джгута.
3. Розташуйте C.A.T. ТУРНІКЕТ так, щоб стрічка джгута була на 5–10
см вище місця поранення.

Платформа з важелем повинна розташовуватись зверху кінцівки, а
вільний кінець стрічки спрямований в напрямку тіла пораненого.
В умовах обстрілу, якщо локалізація місця поранення точно не відома,
припускається накладати джгут максимально високо на кінцівках –
верхня третина стегна або плеча (чотири точки).

4.
Затягніть стрічку туго і міцно зафіксуйте її за допомогою липучки на
зворотному боці.
5. Обмотайте стрічку джгута навколо кінцівки. Обмотуйте стрічку джгута
тільки до місця розташування затиску для блокування важеля.

6. Поверніть важіль для того, щоб затягнути стрічку джгута. Продовжуйте
затягувати до тих пір, поки яскраво-червона артеріальна кровотеча не
припиниться і не пропаде дистальний пульс.
Як правило, достатньо не більше трьох півобертів важелю.
7. Вставте важіль в затиск, що блокує його і не дозволяє джгуту
послабитися.
8. Перевірте і переконайтеся, що артеріальна кровотеча не почалася знову і
що дистальний пульс відсутній.
Якщо артеріальна кровотеча відновилася або прощупується
дистальний пульс, дістаньте важіль із затиску, затягуйте стрічку джгута до
тих пір, поки кровотеча та / або пульс не зупиняться, а потім вставте важіль
у затискач.
9. Обмотайте кінець стрічки поверх важеля, протягніть її в затиск і оберніть
повністю навколо кінцівки.
10. Зафіксуйте важіль і стрічку джгута за допомогою фіксуючої стрічки.
11. Запишіть незмивним маркером час накладення джгута.
Тепер C.A.T. ТУРНІКЕТ накладено належним чином і поранений
готовий до транспортування. Якщо пораненого не транспортують відразу,
періодично перевіряйте стан джгута.

Завдання №4

Ви фельдшер ШМД. В зону АТО, в район бойових дій прибула ШМД
полкового медичного пункту. Потерпілий боєць К., 25 років з пораненням
грудної клітки. При огляді: шкірні покриви з ціанотичним відтінком, задишка,
по середньоключичній лінії справа в ділянці V міжребір`я – рана, з якої під
час видиху виділяється піниста кров.
Ціль завдання:
Навчити санінструктора надавати само- та взаємодопомогу при відкритому
пневмотораксі.
І. Підготовчий етап.
Уявлення про відкритий пневмоторакс.
ІІ. Основна частина.
Передача досвіду санінструктору.
Демонстрація накладання оклюзійної пов’язки.

Алгоритм
«Накладання першої медичної допомоги
при відкритому пневмотораксі»

1. Звільнити від тісного одягу.
2. Забезпечити доступ свіжого повітря.
3. Надати постраждалому напівсидячого положення.
4. Ввести знеболювальні засоби – наркотичні препарати, окрім
морфіну гідрохлориду.
Запам’ятай! Морфіну гідрохлорид пригнічує дихання.

5. Шкіру навколо рани обробити 70 % розчином етилового спирту або
йодомаркером.
6. Поверх рани накладіть стерильну герметичну пов’язку – оболонку
індивідуального пакету внутрішньою стороною (клейонку, целофановий
пакет, гумову рукавичку, поліетилен), яка виходить за краї рани на 7-10 см
з усіх боків.
7. Накладіть поверх герметичної пов’язки стерильні серветки, ватно-марлеву
подушечку.
8. Щільно закріпіть пов’язку циркулярними турами.
9. Продовжіть бинтування - накладання спіральної пов’язки на грудну клітку.
10. Зафіксувати бинт.
Транспортувати пацієнта обов’язково в положенні напівсидячи в
супроводі середнього медичного працівника в хірургічне відділення.
Стежити за станом.

3.Заключна частина
Підведення підсумків.
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