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ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО?
РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ КРОК-3 З СУБТЕСТОМ USMLE
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, І РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ  

ВПЛИВУ НА НИХ 



Фактор Шлях  впливу Реальність

в країні в виші

Мотивація викладача і 

студента

зарплати ні мінімальна

Умови навчання

• відбір найкращих

«на вході» (ЗНО)

так

але є ризики!

так

• кількість студентів в групі ні ні

• навантаження викладача ні ні

• університетські клініки ?? ні

• матеріальної бази ні певне

Контент навчання гармонізація зі світовим так так

Відбір «на виході» • незалежне оцінювання так так

• оцінювання в виші 4
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Показники діяльності 2015 2016 2017

КЛІНІЧНІ КАФЕДРИ 59 58 58

КЛІНІЧНІ БАЗИ 147 151 157

■ в середньому на клінічну 
кафедру 

2,5 2,6 2,7
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ВІХИ (milestones) В СУЧАСНІЙ

МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ В СВІТІ



ОСВІТА, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА:

процесі результаті/компетентност

і

Сила, яка рухає вчитель студент

Шлях навчання ієрархічний:

вчитель        студент

неієрархічний:

вчитель         студент

Відповідальність на вчителі на студенті і вчителі

Оцінювання набутих знань в 

віртуальних умовах 

(тести)

набутих компетентностей

в аутентичних умовах, які 

відтворюють професійні 

(ОСКІ)

ЗМІНА ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ (Council for Graduate Medical Education,  США)

за Сarracchio, 2002, із змінами12



КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це здатність робити щось успішно і 

ефективно*

КЛІНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – звичне і оптимальне

використання комунікації, знань, технічних вмінь, навичок

прийняття клінічних рішень, емоцій, цінностей і осмислення в

щоденній практиці задля принесення користі індивідам і

суспільству, яким лікар служить**

*Shah, 2012
** Epstein, Hundert, 2002 (  цит. за M.Rome, 2013)

ФОКУС НА НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

13
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Компетентності Методи оцінювання Обмеження 

1. Знання медицини - усне опитування, есе (в т.ч.
вирішення ситуаційних 
задач)

- невалідність, ненадійність 
- в світі не використовується

для важливого оцінювання 

- тести - штучність
- ризик вгадування

2. «Навички і вміння» - робота з одним реальним
пацієнтом

- інтерпретація даних
обстеження

невалідність, ненадійність

ЦІЛІ/КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ І ІХНЄ ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ
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Компетентність Характеристика

1. Scоlar and 

scientist

- використання базових знань (в т.ч. із фундаментальних, 

психологічних і соціальних/популяційних дисциплін)

- використання методології наукових досліджень

2. Practitioner - консультування (в т.ч. оцінка здатності пацієнтів приймати 

рішення,  бажання  пояснення сутності методів  діагностики і 

лікування)

- інтерпретація даних досліджень, встановлення діагнозу і 

лікування з урахуванням прав і бажань пацієнтів 

- ефективна комунікація з пацієнтами, родичами, ін., в т.ч.  

письмова  в  медичній документації

3. Professional - на основі етики і права, в т.ч. Good Clinical Practice (GMP)

- використання самоаналізу і безперервне навчання

- усвідомлення власних обмежень

- робота в команді

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ-ВИПУСКНИКА В 

Великій  БританііGeneral MedicalCouncil,, 2015
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Компетентності Характеристика

1. Знання медицини - застосування  при веденні    пацієнтів    

клінічна насиченість викладання базових

дисциплін

2. Належне ведення пацієнтів - відповідність міжнародним    протоколам    

нові   підручники

3. Комунікаційні навички

4. Професіоналізм - прихильність до проф. відповідальності 

- медична етика, академічна    доброчинність

- чутливість до етнічних, культурних 

особливостей та ін.

5. Навчання і удосконалення за потреб 

практики

- набуття і аналіз результатів нових

досліджень щодо ведення  пацієнтів

- самоаналіз ведення пацієнтів

6. Практика в контексті системи охорони 

здоров’я 

- розуміння, як діє система охорони здоров’я

- вміння використовувати її ресурс

НОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ В США
за Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME, 1999)
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ГАРМОНІЗАЦІЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І

КОНТЕНТУ ЇХНЬОГО НАВЧАННЯ ІЗ СВІТОВИМИ

РЕАЛЬНА ЦІЛЬ ДЛЯ НМУ
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ПЕРЕЛІК ОБОВ´ЯЗКОВИХ 

МЕДИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ –

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, 2015

27 ПОЗИЦІЙ Є РОЗХОДЖЕННЯ З 

ОКХ !

ЕКВІВАЛЕНТ ВІДПОВІДНОЇ 

ЧАСТИНИ ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОКХ) В 

УКРАЇНІ

19



КУРІКУЛУМ (CURRICULUM) – сукупність ключових 

навчальних цілей і план послідовності їхнього 

вивчення («навчальний план»)

СІЛАБУС (SYLLABUS) - програма з дисципліни 

Гармонізуємо свої «робочі» сілабуси/програми з 

міжнародними!

20

ПЕРЕХОДИМО НА МІЖНАРОДНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ
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ПРИКЛАД США: незвичні назви курсів – інтегральні і більш 

привабливі!

BSF – основи будови тіла (1 к) TC – введення в клініку (1 к)

FBS – основи  біомедичних наук (1 к)              FIM – «межі в медицині» (4 к)

FCK – основи «клінічного мислення» (1 к)      PS – лікар і суспільство (4 к)

Примітка: 1-й курс медичних шкіл США приблизно відповідає 3-му курсу медвишів в Україні
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ЩЕ ОДИН ПРИКЛАД США

НЕЗВИЧНІ КУРСИ:

- молекулярні і клітинні 

системи (1 к)

- будова людини (1 к)

- захворювання, діагноз і 

терапія (1 к)

- клінічна медицина (1 к)

- пацієнти, лікарі і 

суспільство (1 к)

- метаболізм і харчування 

(1 к)
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ПРИКЛАД 

БАНРГЛАДЕШУ



24

«НОВА АНАТОМІЯ» З КЛІНІЧНОЮ НАЦІЛЕНІСТЮ: АНАТОМІЧНІ 

ОСНОВИ ДАННИХ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
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«ФУНКЦІЙНА АНАТОМІЯ», «АНАТОМІЯ ЖИВОЇ ЛЮДИНИ»



НОВАЦІЇ - 2017

З 1 вересня 2017 року розпочатий курс для студентів-медиків ІІ курсу – 1 кредит
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1. Ініціація інтерв’ю - привітання і знайомство

- презентація себе і свого статусу

- демонстрація інтересу і поваги до пацієнта

2. Збір інформації - оцінка проблеми (проблем)  пацієнта і його погляду на неї (них)

3. Структурування

інтерв’ю

- підсумовування кожного етапу для підтвердження 

усвідомлення наданих меседжів пацієнтом

4. Встановлення 

контакту

- відповідна невербальна поведінка

- демонстрація емпатії і підтримки, створення умов для надання 

чутливої інформації

5. Пояснення і надання

плану

- надання оптимального обсягу інформації після оцінки того, що 

пацієнт вже знає

- структурування і повторення ключових меседжів

- перевірка усвідомлення наданої інформації,в т.ч. рекомендацій  

- спільне з пацієнтом прийняття плану  дій

6. Завершення сесії - визначення наступних кроків, підтвердження згоди пацієнта

на них

КОМУНІКАЦІЯ: ПЛАН «MEDICAL INTERVIEW» за Calgary Cambridge 

Guide

Kurz, 1998
27



КУРІКУЛУМ З МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ: навчальні цілі (приклад) 

НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
- отримання валідної інформованої згоди або відмови від лікування

- ведення пацієнтів, які частково або повністю втратили дієздатність

- ведення пацієнтів, які відмовляються від лікування

- визначення ситуацій, в яких ненадання пацієнту нової інформації є 

морально обґрунтованим

- визначення ситуацій, в яких порушення конфіденційності є морально 

обґрунтованим

- ведення пацієнтів, які потребують генетичних досліджень,  

репродуктивної медицини, психіатричних і критично хворих пацієнтів, 

із ВІЛ/СНІД

- супровід трансплантології

- Забезпечення прав пацієнтів, які беруть участь в дослідженнях, прав на 

«якість смерті»
28
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Переклад з 

англійської, 2009, за 

редакцією академіка 

Л.А.ПИРІГА



НОВИЙ КУРС – «МЕДИЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ»

МЕДИЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – це  сукупність 

цінностей, поведінки і спілкування, яке забезпечує 

довіру суспільства до лікаря

RCP, Doctors in Socity, 2005
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

1                      2                       3                      4

1. досконалість

2. гуманізм

3. відповідальність

4. альтруїзм

Етика і право

Комунікативні навички

Клінічна компетентність
Arnold, Stern, 2006
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ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПІД ЧАС РОБОТИ 

СТУДЕНТА/ІНТЕРНА В КЛІНІЦІ ЗА  РЕЙТИНГОВОЮ ШКАЛОЮ: 

приклад (кожний пункт оцінюється в 1- 5 балів)

- слухав пацієнта уважно

- проявляв інтерес до його 

особистості

- з´ясував потреби пацієнта

- реагував на них відповідно

- забезпечив безперервність 

ведення пацієнта

- продемонстрував розуміння 

власних обмежень

- визнав свої упущення

- надавав зворотній зв´язок

- приймав зворотній зв´язок

- тримався в належних рамках

- мав належний зовнішній вигляд

- не запізнювався

- виконував завдання надійно

- коректував свої прогалини в 

знаннях/вміннях

- демонстрував повагу до колег

- не використовував жаргон

- зберігав конфіденційність щодо 

пацієнта



За непрофесіональну поведінку відповідно певних

«правил» («кода») лікар/студент несе дисціплінарну

відповідальність перед Медичною радою¹

Викладач як рольова модель

Плагіат в письмових роботах, підказки і

списування є непрофесійною поведінкою студента

? Створюємо «код» ?

33

¹ Hodgson, 2007 та ін.
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НОВИЙ КУРС:      «ЛІДЕРСТВО В МЕДИЦИНІ»
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ОСКІ – об’єктивізований структурований

клінічний іспит

ОСКІ - 1  - на 2-3 курсі 

ОСКІ – 2  - випускний іспит

ОСКІ – 3  - в інтернатурі/резидентурі
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ОСКІ – не тільки іспит!

…але і ґрунтовна практична підготовка протягом 

навчання із використанням спеціальних підручників із 

алгоритмами (чек-листами) і  відео

Ми маємо  використовувати ці підручники при 

навчанні студентів НМУ!
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298 стор!

ОДИН ІЗ ПІДРУЧНИКІВ 

В 

ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ
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ПРИКЛАД: чек- лист офтальмоскопії - 47 позицій 

Khanetal



У червні 2017 р. ВПРОВАДЖЕНО АНАЛОГ ОСКІ-1 ДЛЯ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ 3 КУРСУ З ВІДПОВІДНИМ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

СИЛАМИ КАФЕДР ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, 

ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ, ВНУТРІШЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ХІРУРГІЇ

12  “станцій” в т.ч. на стандартних пацієнтах – 6 +, на 

фантомах – 5,  для кожної – опис,  відеоматеріали трьома 

мовами та  рейтингові шкали оцінювання

Максимальна сума балів – 200, критерій “склав” – більше 100 

балів                                                                                 

ВСЬОГО 

СКЛАДАЛИ

українці

англомовні іноземці

російськомовні

1040 осіб

163 осіб

47 осіб

16, 9 %

19 %

32%
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НОВАЦІЇ – 2017 (наказ НМУ №585 від 02.10.2017 р.) 

ПРОЕКТ “АНГЛОМОВНІ ПІДРУЧНИКИ”

■ ЦМК визначено перелік

■ оформлено договори на 588 тис. грн за 49 

найменуваннями (з 75),  станом на 24.01.2018 р. 

надійшло 16

■ кафедрами частково підготовлено україномовні 

реферати (закінчення  в  січені-червні 2018 р.)

ПРОЕКТ “ЛЕКЦІЇ”

■ Центром неперервної професійної освіти викладачів 

проведено 6 тренінгів (по 8 год.) для 180  викладачів

■ закуплено набори  “клікерів” з програмним 

забезпеченням для інтерактиву

■ наказ №14 від 17.01.2018 р. регламентує перехід на 

оновлений стандарт лекції з 29.01.2018 р.

40



НОВАЦІЇ – 2017 (НАКАЗ №585 від 02.10.2017 р.) 

ПРОЕКТ “ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТИПУ А”

■ Центром безперервної медичної освіти викладачів 

проведено 5 тренінгів (по 8 год.) зі створення тестів 

STEP/КРОК для 150 викладачів

ПРОЕКТ “ОСКІ”

■ проведено 3-х денний англомовний тренінг з ОСКІ для 

30 викладачів з д-р Міхалом Новаковські (Ягелонський

університет), членом ради AМEE

■ визначено блупрінт для ОСКІ – 1 “медицина”

■ Центром розпочато 8-ми годинні тренінги з ОСКІ для 

викладачів (по 8 годин)

■ розпочато ремонт “ОСКІ-центру” в морфологічному 

корпусі (закінчення в травні)
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О.В.Стеченко

ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАШИХ КОЛЕГ НА ТРЕНІНГАХ З ОСКІ



РЕЗЮМЕ

- Індикаторами професіоналізму влади і освітян є надання суспільству

реалістичної інформації щодо обсягу очікуваних «перемог» в

реформуванні освіти

- Реалістичним є гармонізація контентової частини навчання і оцінювання

з міжнародними, зокрема:

• основних компетентностей (в т.ч. «нових») і їхніх індикаторів

• курікулума (навчального плану) і програм

• Підручників (перехід на базові англомовні)

• методів викладання (лекції, проблемне навчання, навчання в малих

групах, інш.)

• оцінювання, в т.ч., ліцензійного, з використанням разом тестів і ОСКІ

- Але без змін матеріального забезпечення лікарів це збільшить еміграцію

кращих випускників із України

- Соціально-економічні наслідки стратегії «радикального обмеження

вступу» до медвишів доцільно оцінити комплексно і порівняти з такими

стратегії «обмеження випуску». 43


