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М 341 

УДК 338 (063) 

В збірнику наведені матеріали, які докладалися на ХХІІІ Міжнародній 

науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки фахівців» 

(м.Одеса, 19-20 квітня 2018р.), висвітлюються: результати науково-методичної 

роботи ОДАБА й інших ВНЗ та організацій України, Хорватії, Польщі, 

Словакії, Молдови з питань: 

- модернізації структури та змісту освіти; 

- завданнь вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства; 

- розвитку наукової та інноваційної діяльності в освіті; 

- методичного забезпечення та організації навчального процессу; 

- удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. 
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ТЬЮТОРСТВО – ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДОЛОГІЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ОНМедУ 

 

ЧEРЕМНИХ Г.І, НОСЕНКО В.М, АНЦУТ О.А  

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 

 

З моменту організації в ОНМедУ кафедри симуляційної медицини (КСМ) - 

інститут студентів-тьюторів міцно закріпився у середовищі прогресивного 

студентства. Цей напрямок, як супровідний до симуляційної форми навчання 

став активно використовуватись в університеті з 2014 року. В ОНМедУ 

функціонує Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікарів та 

студентів 2-6 курсів, лікарів-інтернів, практикуючих лікарів різних 

спеціальностей. Тьютори – це студенти які з початкових курсів і до моменту 

закінчення університету беруть активну участь у розробці індивідуальних та 

групових навчальних програм для студентів, що навчаються на КСМ, у 

науковій діяльності кафедри: участь у студентських та наукових конференціях - 

внутрішньо-університетських, медуніверситетів України, на міжнародному 

рівні. Мета – розвиток тьюторства як одної з формуючих та невід‘ємних форм в 

сучасній методології навчального процесу на КСМ та ОНМедУ в цілому. Вони 

самостійно розробляють та проводять різноманітні тренінги під керівництвом 

фахівців КСМ. Самостійно проводять заняття та екскурсії для студентів 

середніх та вищих медичних навчальних закладів Одеси та України, з 

можливістю відпрацювання конкретних практичних навичок на базі і за 

допомогою обладнання центру. Весь склад тьюторів пройшов тренінги з 

надання першої допомоги і СЛР при невідкладних станах, психологічні 

тренінги по командним навичкам роботи. Вони приймали участь в організації 

та проведенні курсів, майстер-класів: 3-тя науково-практична конференція 

«Сучасні технології медичної освіти», 4-денний курс «Trauma Team Training» - 

для закріплення навичок допомоги травматологічним хворим в госпітальних та 

позагоспітальних умовах, разом з Heart and Stroke foundation of Canada для 

співробітників МЧС, медичних сестер та лікарів різних спеціальностей. Тренінг 

за тематикою «Невідкладні стани в акушерстві» для лікарів інтернів зі 

спеціальності «Акушерство та гінекологія». Самостійне проведення екскурсій 

симуляційним центром та КСМ під час проведення Всеукраїнської олімпіади з 

фармакології. Наведенні данні дозволяють стверджувати, що використання 

інституту тьюторства у навчальному процесі позитивно впливає на підвищення 

рівня знань та практичних навичок. Також тьюторський супровід під час 

навчання та участі в науково-практичних конференціях різних рівнів добре 

впливає на впевненість студентів у своїх знаннях та уміннях.  
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