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ІННОВАЦІЙНО-ТЕхНОлОГІЧНІ ПРОЦЕСи В ПРОфЕСІЙНІЙ  
ПІДГОТОВЦІ МАЙБуТНІх МОлОДШих СПЕЦІАлІСТІВ  
СЕСТРиНСЬКОї СПРАВи В МЕДиЧНих КОлЕДЖАх
INNOVATION AND TECHNOLOGICAL PROCESSES  
IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE JUNIOR  
SPECIALISTS IN NURSING IN MEDICAL COLLEGES

У статті аргументовано, що забезпечення 
медичної галузі компетентними фахівцями 
зумовлене світовою тенденцією зростання 
дефіциту медичних кадрів. Підкреслено, що 
проблема реформування медичної галузі 
дотична як до системи охорони здоров’я, 
так і до освітянської сфери. Наведено ста-
тистичні дані Центру медичної статистики 
Міністерства охорони здоров’я України, де 
підкреслюється потреба у кваліфікованих 
фахівцях сестринської справи. На основі 
теоретичного аналізу наукової літератури 
узагальнено, що науковці приділяють осо-
бливу увагу проблемі вдосконалення про-
фесійної підготовки майбутніх медичних 
сестер різних кваліфікаційних рівнів шляхом 
використання інноваційних педагогічних тех-
нологій у медичних коледжах. З метою вдо-
сконалення професійної підготовки майбут-
ніх фахівців сестринської справи в медичних 
коледжах використовуються комп’ютерні 
технології, дистанційне навчання та багато 
інших педагогічних інновацій, які спрямовані 
на оптимізацію навчання студентів. Припус-
каємо, що дієвість таких педагогічних техно-
логій зростатиме лише за умови їх адаптації 
до професійної діяльності майбутніх молод-
ших спеціалістів сестринської справи. Тому 
викладачі медичних коледжів мають на лише 
кількісно насичувати методику навчання 
студентів медичних коледжів педагогічними 
інноваціями, а й цілеспрямовано використо-
вувати конкретні методи й технології для 
формування професійних властивостей 
і якостей майбутніх фахівців медсестрин-
ства. Узагальнено, що означена проблема 
не може бути вирішена на рівні окремих 
досліджень, присвячених використанню кон-
кретних педагогічних технологій у медичних 
закладах освіти. Виникає потреба інтеграції 
дієвих педагогічних інновацій, що може бути 
предметом нових наукових розвідок.
Ключові слова: майбутні фахівці сестрин-
ської справи, медичний коледж, професійна 

освіта, педагогічні технології, інновації, 
навчання, студенти.

The article argues that the provision of the medi-
cal industry by competent specialists is caused 
by a worldwide tendency of growing shortage 
of medical staff. It has been underlined that the 
problem of medical sphere reform is relevant to 
both the health care system and the education 
sector. Statistical data of the Center of Medical 
Statistics of the Ministry of Health of Ukraine have 
been shown, where the necessity in skilled nurs-
ing professionals is emphasized. On the basis of 
theoretical analysis of scientific literature it has 
been generalized that scholars pay special atten-
tion to the problem of improving vocational train-
ing of future nurses of different qualification levels 
by means of using innovative pedagogical tech-
nologies in medical colleges. In order to improve 
vocational training of future specialists in nursing 
in medical colleges the computer technologies, 
distance learning and many other pedagogical 
innovations, which are directed to the optimiza-
tion of students’ study can be used. We assume 
that the effectiveness of such pedagogical tech-
nologies will increase just if they adapt to the 
professional activity of future junior specialists in 
nursing. Therefore teachers of medical colleges 
should not only quantitatively saturate the teach-
ing methods of medical college students with 
pedagogical innovations, but also purposefully 
use concrete methods and technologies for the 
formation of professional properties and quali-
ties of future specialists in nursing. It has been 
generalized that the defined problem cannot be 
decided at the level of separate studies, devoted 
to the use of concrete pedagogical technologies 
in medical institutions of education. There is a 
need of integration of effective pedagogical inno-
vations that may be the subject of new scientific 
investigations.
Key words: future specialists in nursing, medical 
college, vocational education, pedagogical tech-
nologies, innovations, study, students.

удк 378
DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-
2019-16-1-9

Демянчук М.Р.,
канд. пед. наук,
викладач терапевтичних дисциплін
комунального закладу вищої освіти 
«рівненська медична академія» 
рівненської обласної ради

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема реформування медичної галузі дотична 
як до системи охорони здоров’я, так і до освітян-
ської сфери, адже підготовка кваліфікованих ліка-
рів, фармацевтів, стоматологів, медичних сестер 
базується на інтеграції медичного та педагогічного 
аспектів вирішення цієї проблеми. Забезпечення 
медичної галузі компетентними фахівцями зумов-
лене світовою тенденцією зростання дефіциту 
медичних кадрів. За даними всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (вооЗ), у світі нині не виста-
чає близько 7 млн. медичних працівників. За про-
гнозами учасників сесії Генеральної асамблеї 
оон (вересень 2016 р.), вже у 2030 році дефіцит 
медичних кадрів становитиме 18 млн. фахівців 

медицини. у сучасній україні, за різними даними, 
не вистачає понад 42 тис. лікарів і близько 
100 тис. медичних сестер [10].

отже, проблему забезпечення закладів охорони 
здоров’я кваліфікованими кадрами медсестрин-
ського персоналу визначено як особливо актуальну. 
такий стан зумовлюється не лише певними соці-
альними проблемами (низький рівень заробітної 
плати, важка праця, відсутність перспектив профе-
сійного зростання тощо). Значна кількість випускни-
ків медичних коледжів, де здобувають професійну 
освіту майбутні медичні сестри, не володіє певною 
мірою тим рівнем готовності до роботи за фахом, 
який вимагається від кваліфікованих медичних 
сестер на робочому місці. часто таке становище 
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зумовлене певними недоліками професійної під-
готовки майбутніх фахівців сестринської справи 
різних кваліфікаційних рівнів, що потребує вдо-
сконалення системи освіти в медичних коледжах, 
інститутах медсестринства та медичних акаде-
міях, де готують медсестер, у напрямі формування 
практичної готовності студентів до професійної 
діяльності, адже від кваліфікованих професійних 
дій медичної сестри часто залежить тривалість 
і результативність лікування пацієнтів.

оскільки сестринський контингент розгляда-
ється як важливий складник кадрового ресурсу 
сучасної системи охорони здоров’я в україні, 
актуалізується проблема вдосконалення профе-
сійної підготовки молодших спеціалістів у медич-
них коледжах шляхом використання інноваційних 
педагогічних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
науковці приділяють особливу увагу проблемі 
вдосконалення професійної підготовки майбут-
ніх медичних сестер різних кваліфікаційних рівнів 
(молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів). 
дослідники, спираючись на науково-методоло-
гічну базу наукових розвідок і власні уявлення 
про професіоналізм медичної сестри, визначають 
його характерні ознаки. так, т. Закусилова визна-
чає інтегративні ознаки професіоналізму фахівців 
сестринської справи, що поєднує високий рівень: 
професійної компетентності й техніки проведення 
медсестринських процедур і маніпуляцій у всіх 
напрямах медицини, культури спілкування, відпо-
відальності, надійності, толерантності, емпатій-
ності; медсестринську майстерність; здатність орі-
єнтуватися та приймати рішення в екстремальних 
клінічних ситуаціях [4, с. 100].

у монографії о. семеног та о. кравченко 
розкрито етичні основи професійної діяльності 
медичних сестер, зміст і компоненти професій-
ної етики майбутніх медичних сестер, окреслено 
методологічні підходи до формування професій-
ної етики медичних сестер у вимірах педагогічної 
дії; обґрунтовано педагогічні умови формування 
професійної етики майбутніх медичних сестер 
у навчально-виховному процесі медичного коле-
джу, охарактеризовано специфіку формування 
професійної етики майбутніх медичних сестер 
у процесі вивчення різних дисциплін, науково-
дослідної, виховної діяльності й виробничої 
практики [9]. дослідники аргументують необхід-
ність формування професійно значущих якостей 
медичних сестер у процесі фахової підготовки [11] 
і виховання гуманності в студентів медичного коле-
джу [2]; визначають роль інноваційних технологій 
у професійній підготовці медичних сестер в інших 
країнах [12]; використовують інноваційні педаго-
гічні технології з метою вдосконалення професій-
ної підготовки сестринського персоналу в умовах 
дистанційного навчання [7], для комп’ютерного 

оцінювання професійних знань у структурі підго-
товки медичних сестер [3] тощо.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. науковці стверджують, що 
спрямованість медичної реформи в україні в осно-
вному торкається роботи лікарів і меншою мірою 
професійної діяльності середнього медичного пер-
соналу, хоча в кількісному співвідношенні когорта 
фахівців сестринської справи більш чисельна, 
ніж лікарських кадрів. окрім цього, більше часу 
пацієнтам приділяють саме медичні сестри, які 
здатні краще зануритися в проблеми пацієнта, 
вивчити його хворобу, вчасно помітити найменші 
зміни в стані пацієнта і сприяти процесу одужання. 
Проте роль фахівців сестринської справи в сучас-
ному медичному середовищі залишається дру-
горядною. Змінити цю ситуацію можна не лише 
шляхом розроблення нової моделі фахівця медсе-
стринства, що окреслено в медичній реформі, а й 
на засадах удосконалення професійної підготовки 
студентів медичних коледжів. одним зі шляхів 
оновлення та осучаснення професійної підготовки 
медичних сестер є використання інноваційно-тех-
нологічних процесів у медичних закладах освіти, 
де здобувають освіту майбутні молодші спеці-
алісти сестринської справи. так, представники 
міністерства охорони здоров’я наголошують, що 
в інституті медсестринства приховано великий 
потенціал для позитивних змін у медицині. нова-
ції в медицині мають мультивекторне спряму-
вання. розширення повноважень медичної сестри 
в україні до рівня її закордонних колег дасть змогу 
покращити рівень медичних послуг [5].

Метою статті є аналіз досвіду застосування 
інноваційно-технологічних підходів, які викорис-
товуються дослідниками в професійній підготовці 
майбутніх фахівців сестринської справи.

Виклад основного матеріалу. Потреба у ква-
ліфікованих фахівцях сестринської справи під-
креслюється в матеріалах центру медичної ста-
тистики міністерства охорони здоров’я україни, 
де зазначається, що в 2018 році у вищих медич-
них закладах освіти і-іі рівнів акредитації навча-
лося 56,8 тис. осіб (у 2017 році – 61,2 тис.). випу-
щено молодших спеціалістів з медичною освітою 
у 2018 році – 17,7 тис. осіб (2017 рік – 19,0 тис.). 
водночас показник забезпеченості молодшими 
спеціалістами з медичною освітою в україні ста-
новить 74,7 на 10 тисяч населення (2017 рік – 
78,3) [6, c. 4]. отже, незважаючи на потребу дер-
жави у кваліфікованих фахівцях сестринської 
справи, кількість випускників, які мають освіту 
медичної сестри, щороку зменшується, що зумов-
лено різними причинами (наприклад, зменшення 
випускників загальноосвітніх шкіл). для оптимі-
зації професійної підготовки сестринського пер-
соналу необхідно осучаснити систему професій-
ної підготовки майбутніх молодших спеціалістів 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

54 Випуск 16. Т. 1. 2019

сестринської справи, які б відповідали вимогам на 
державному та міжнародному ринках праці.

Значний обсяг нових та апробованих педаго-
гічних технологій і психодіагностичних методик 
дослідники презентують як результат наукових 
розвідок у дисертаціях. так, Є. алєксєєва аргумен-
товано доводить дієвість цілого пакету таких мето-
дичних матеріалів, як тепінг-тест та експертний 
аналіз властивостей нервової системи, адекват-
них визначеним цілям і завданням, що актуалізує 
їх використання в професійній діяльності мене-
джера сестринської справи. дослідниця пере-
конливо обґрунтовує доцільність застосування 
опитувальника «стиль саморегуляції поведінки» 
(ЗсПм) в. моросанова; опитувальника профе-
сійних переваг дж. Холланда; багатофакторного 
особистісного опитувальника FPI; опитувальника 
Б. Федоришина для діагностики комунікативних та 
організаторських схильностей; тесту «смисложит-
тєві орієнтації» д. леонтьєва; опитувальника «Якір 
кар’єри»; опитувальника «Профіль мислення» 
(в. Ганзен, к. малишев, л. огінец). Проведене 
автором комплексне порівняльне дослідження 
уможливило уточнення важливих індивідуальних, 
особистісних, суб’єктно-діяльнісних характерис-
тик клінічної медичної сестри, які забезпечують 
успіх процесу становлення менеджера сестрин-
ської справи [1, c. 5-6]. разом із тим дослідницею 
не конкретизовано специфіку використання пред-
ставлених інноваційних технологій і методів у під-
готовці медичних сестер різних кваліфікаційних 
рівнів, зокрема молодших спеціалістів сестрин-
ської справи.

сучасним науковим підходом в освітньому 
процесі медичних коледжів л. артемчук визна-
чає комп’ютерне оцінювання професійних знань 
у структурі підготовки медичних сестер. дослідниця 
довела, що побудована форма стандартизованого 
моніторингу якості професійної підготовки фахівців 
для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», що базується на даних стандартизо-
ваного тестового контролю, забезпечує вимірю-
вання й порівняння об’єктивних показників якості 
навчання. Представлена в дисертації л. артемчук 
форма моніторингу реалізує такі функції:

– одержання всебічної, об’єктивної та валідної 
інформації про стан системи навчання та її підсистем;

– забезпечення надійного зворотного зв’язку 
між потоками переданої й засвоєної інформації;

– визначення результативності навчального 
процесу;

– прогнозування й керування розвитком 
навчальних систем;

– визначення рейтингу студента, викладача, 
навчального закладу, регіону на основі порівнян-
ності результатів масового тестування;

– виявлення прогалин у навчанні конкретного 
студента, індивідуалізація навчання;

– створення умов для дослідження навчаль-
ного процесу;

– формування інформаційних систем самопід-
готовки й самоконтролю.

дослідниця використовувала стандартизовані 
тести, що поєднують процедуру вимірювання та 
процедуру оцінювання, а також чітку регламен-
тацію у вигляді інструкцій до характеристик усіх 
категорій процесу [3, с. 7]. однак, на нашу думку, 
доречно було б акцентувати увагу на стимулю-
вальній функції контролю, що в умовах збільшення 
обсягу матеріалу для самостійної роботи студен-
тів набуває особливої актуальності, позаяк зорієн-
товує і спонукає майбутніх фахівців сестринської 
справи на активізацію самоосвітньої діяльності.

оновлення процесу професійної підготовки 
майбутніх медичних сестер торкається не лише 
навчання, а й виховання майбутніх фахівців 
сестринської справи. так, у дисертації л. Прима-
чок предметом дослідження визначено педагогічні 
умови виховання в студентів медичного коледжу 
розради як духовної цінності [8, с. 3]. автор аргу-
ментує дієвість таких інноваційно-технологічних 
засобів виховання в студентів духовної цінності 
розради, як «соціально-психологічний тренінг для 
медичних сестер» і тренінг «розрада як духовна 
цінність», під час яких студенти відпрацьовували 
вміння й навички використовувати набуті знання 
для розради пацієнтів. на цьому етапі дослідни-
цею використовувалися такі форми та методи: дис-
кусійні (обговорення й аналіз змодельованих або 
випадків з практики, проблеми морального вибору, 
групова дискусія); ігрові (рольові ігри, ігрова пси-
хотерапія, психодраматична корекція, творчі ігри); 
сенситивний тренінг (тренування міжособистісної 
чуттєвості й сприйняття себе як психофізичної 
єдності) тощо [8, с. 14]. методичні рекомендації та 
розробки дослідниці можна адаптувати до підго-
товки медсестер конкретної кваліфікації – майбут-
ніх молодших спеціалістів сестринської справи.

державні вимоги до майбутніх молодших спеці-
алістів сестринської справи, які здобувають непо-
вну вищу освіту в медичних коледжах, окреслюють 
соціально-особистісні, інструментальні, загально-
наукові та професійні компетенції медичних сес-
тер. динамічні трансформації, що спостерігаються 
в суспільстві загалом і в медичній галузі зокрема, 
потребують оновлення професійної підготовки 
молодших спеціалістів цієї спеціальності.

так, для підтримки й підвищення інтелектуаль-
ного рівня студентів доцільно використовувати 
технології розвитку креативного мислення, техно-
логії проблемного навчання. З метою формування 
в майбутніх медичних сестер комунікативних зді-
бностей, толерантного ставлення до пацієнтів 
і їхніх родичів, розуміння і сприйняття етичних 
норм ділового спілкування доречно використову-
вати ситуативні завдання, інтерактивні технології, 
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ділові й дидактичні ігри, навчальні тренінги. для 
розуміння, дотримання та формування в пацієнтів 
норм здорового способу життя в студентів медич-
них коледжів необхідно формувати вміння й нави-
чки використовувати здоров’язбережувальні тех-
нології тощо.

Проте дієвість таких педагогічних технологій 
зростатиме лише за умови їх адаптації до профе-
сійної діяльності майбутніх молодших спеціалістів 
сестринської справи. тому викладачі медичних 
коледжів повинні на лише кількісно насичувати 
методику навчання студентів медичних коледжів 
педагогічними інноваціями, а й цілеспрямовано 
використовувати конкретні методи й технології 
для формування конкретних властивостей і якос-
тей майбутніх фахівців медсестринства.

Висновки. теоретичний аналіз наукових публі-
кацій сучасних дослідників свідчить про те, що 
проблема оновлення медсестринської освіти 
набуває особливої актуальності. З метою вдоско-
налення професійної підготовки майбутніх фахів-
ців сестринської справи в медичних коледжах 
використовуються комп’ютерні технології, дис-
танційне навчання та багато інших педагогічних 
інновацій, що спрямовані на оптимізацію навчання 
студентів. означена проблема не може бути вирі-
шена на рівні окремих досліджень, на прикладі 
використання конкретних педагогічних техноло-
гій у медичних закладах освіти. виникає потреба 
інтеграції дієвих педагогічних інновацій, що може 
бути предметом нових наукових розвідок.

Подальші перспективи в цьому напрямі вбача-
ємо в розробленні методичного забезпечення для 
комплексного використання інтерактивних, тренінго-
вих, ігрових технологій у професійній підготовці май-
бутніх молодших спеціалістів сестринської справи.
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