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Огляди

Зміни системи вищої про-
фесійної освіти України пов’я-
зані з участю нашої держави в
поетапному створенні країна-
ми Європи єдиного Європей-
ського простору вищої освіти.
Метою держав-учасників є до-
сягнення порівнянності та гар-
монізації національних освітніх
систем вищої освіти. В євро-

пейських університетах як си-
стема залікових одиниць за-
проваджена Європейська сис-
тема переказних залікових
одиниць — ECTS, заснована
на загальній трудомісткості
роботи студента, необхідної для
освоєння освітньої програми,
цілі якої позначені у термінах
результатів навчання, знань,

умінь і навичок (компетенцій).
Практичне впровадження сис-
теми передбачає введення по-
сад координаторів і консуль-
тантів (тьюторів) за ECTS у ви-
щому навчальному закладі
(ВНЗ) і на факультеті [1].

В умовах модернізації су-
часна вища освіта в Україні
спрямована на формування
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креативних соціальних і спеці-
альних компетентностей, важ-
ливих для інформаційного су-
спільства, на формування со-
ціально цінних якостей особи-
стості, таких як самостійність,
ініціативність, відповідальність,
активність, мобільність [2]. Ду-
же важливо навчити студен-
та вчитися самостійно, орієн-
тувати його на активний по-
шук знань, вироблення про-
фесійних навичок, і в цьому
йому повинні допомогти тью-
тори [3].

Необхідність тьюторства
зумовлена входженням Украї-
ни в єдиний європейський ос-
вітній простір і введенням на-
ціональних державних освітніх
стандартів, основні принципи
яких викладено в Законі Украї-
ни «Про вищу освіту», на під-
ставі яких студентам надаєть-
ся можливість вибудовування
індивідуальних освітніх траєк-
торій. Безумовно, корисним є
зарубіжний досвід функціону-
вання даної діяльності, але з
урахуванням власного освіт-
нього потенціалу й особливос-
тей соціально-культурної дійс-
ності України.

Мета роботи — вдоскона-
лення  фахової  підготовки
студентів-медиків у ВНЗ згід-
но з вимогами практичної охо-
рони здоров’я людини в Ук-
раїні.

Завдання — ретроспектив-
ний аналіз процесів тьюторст-
ва в освітніх програмах ВНЗ у
розвинених країнах; розробка
основних вимог до процесу
тьюторства в медичній освіті
студентів у симуляційному
центрі ВНЗ.

Предмет — принципи, ме-
тоди та методики організації
тьюторства в медичному ВНЗ
у процесі інтегративного на-
вчання студентів у симуляцій-
ному центрі.

Об’єкт — інноваційно-симу-
ляційна методика навчання

студентів вищих навчальних
медичних закладів із залучен-
ням тьюторського супроводу.

1. Історична довідка

Поняття «тьютор» (англ. tu-
tor від лат. tutor — спостерігаю,
піклуюсь) має кілька значень.
Тьютор в американському ва-
ріанті англійської мови — це
викладач, який дає приватні
уроки, а в британському варі-
анті англійською мови — це
викладач університету або ко-
леджу. Тьютор визначається
також як домашній учитель, гу-
вернер; викладач, наставник
групи (в університеті); репети-
тор; підручник (у грі на музич-
них інструментах); наставник
(у середній школі); старшоклас-
ник, який допомагає у навчан-
ні молодшим школярам; юри-
дичний опікун, піклувальник [4].
Тьюторство — це продукт ан-
глійської системи освіти, спря-
мований на індивідуалізацію
процесу навчання, що є стриж-
нем тьюторської моделі супро-
воду навчання студентів.

Тьюторство зародилося при-
близно в XIV ст. у класичних анг-
лійських університетах — Окс-
форді та Кембриджі. Оскільки
відмітною рисою університет-
ської спільноти того часу була
свобода, то студент сам ви-
рішував, які предмети вивча-
ти й курси якого професора
слухати. Тьютори допомага-
ли студенту визначитися з ви-
бором навчальної дисциплі-
ни або професора, здійснюю-
чи функцію посередництва
поміж професором і студен-
том [5].

Сьогодні прийнято, що тью-
торську діяльність можна здійс-
нювати лише у відкритому
освітньому просторі [6]. Го-
ловна мета відкритого просто-
ру освіти — навчити студента
максимально використовува-
ти різні ресурси для побудови
своєї освітньої програми. При

цьому «тьютор — це педагог,
який працює на основі принци-
пу індивідуалізації і супрово-
джує побудову індивідуальної
освітньої програми» [6].

2. Класифікація

Відома класифікація тью-
торських позицій, що дозво-
ляє визначити можливі напря-
ми діяльності тьютора в про-
сторі університету: тьютор-
стажист, академічний тьютор,
тьютор-наставник і тьютор-
супервізор.

Тьютором-стажистом може
бути студент старших курсів
або бакалавр, що допомагає
першокурснику в освоєнні уні-
верситетського простору.

Академічним тьютором є
магістр з обов’язковою психо-
лого-педагогічною або спеціа-
лізованою тьюторською підго-
товкою. Він надає допомогу
студентові у побудові та реалі-
зації індивідуального навчаль-
ного плану, що є актуальним
при кредитно-модульній систе-
мі навчання.

Тьютором-наставником є
фахівець зі ступенем канди-
дата наук або професіонал,
який пройшов тьюторську під-
готовку. Функцією тьютора
цього рівня є супровід проце-
су формування професійних
компетенцій майбутнього фа-
хівця.

Тьютором-супервізором мо-
же стати професор, доктор на-
ук, головна функція в його ді-
яльності — організація і поси-
лення рефлексії тьюторів, ви-
явлення, підтримка і форму-
вання індивідуального стилю
педагога, допомога в знятті
проблеми швидкого нагрома-
дження втоми («синдром виго-
ряння») [7].

Тьютор установлює зі сту-
дентами відносини партнерст-
ва, забезпечуючи їм психоло-
гічну підтримку в ході навчан-
ня, організовує їх освітню ді-
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яльність, представляє акаде-
мічні інтереси студентів на фа-
культеті. Здійснення цього не-
можливо без постійних кон-
тактів тьюторів з кафедрами,
професорсько-викладацьким
складом, адміністрацією фа-
культету та заступниками де-
кана з навчальної та виховної
роботи.

3. Основні функції
та напрями тьюторства

Основними функціями тью-
тора визначено проектувальну,
організаційну, інформаційно-
консультаційну, аналітичну,
рефлексивну [8].

Проектувальна  функція
включає розробку або проекту-
вання: методичних матеріалів,
що забезпечують освітній про-
цес; змісту навчальних мате-
ріалів, елементів рефлексії та
мотивації; варіантів індивіду-
альних освітніх маршрутів і
траєкторій; освітнього середо-
вища.

Організаційно-мотиваційна
функція полягає у створенні
сприятливої емоційної атмо-
сфери, що стимулює навчаль-
ний процес, де неприпустима
критика ідей і нав’язування то-
чок зору; структуруванні кому-
нікації, забезпеченні навчаль-
них і сприянні у здійсненні со-
ціальних контактів між тими,
хто навчається; забезпеченні
зворотного зв’язку у вигляді
коментування дій (рецензуван-
ня робіт) студентів; організації
вирішення адміністративних і
технічних питань, що виника-
ють у студентів; підготовки до
проведення та проведення оч-
них і дистанційних заходів на-
вчання.

Інформаційно-консульта-
тивна функція — це орієнта-
ція в ресурсах інформаційно-
освітнього середовища, допо-
мога та історія освіти; педаго-
гіка і методика викладання уч-
неві при вибудовуванні індиві-

дуального освітнього маршру-
ту; консультування та підтрим-
ка учня при вивченні предме-
та і допомога у скрутних ситуа-
ціях у процесі його самостій-
ної діяльності; надання допо-
моги в систематизації теоре-
тичних знань і практичних на-
вичок; надання допомоги в ро-
зумінні життєвих та пов’язаних
з ними освітніх цілей, у вибу-
довуванні індивідуальної освіт-
ньої траєкторії, що дозволяє
наблизитися до бажаної мети
(допомога у розв’язанні проб-
лем особистісного, профіль-
ного та професійного самови-
значення); інформування учня
про наявність ресурсів для на-
буття нового освітнього, соці-
ального, комунікативного, про-
фесійного досвіду.

Аналітичною функцією є
спостереження і фіксація осо-
бистісних даних, здібностей
учнів, їх планів і намірів, інте-
ресів, нахилів, мотивів, готов-
ність у цілому до соціально-
професійного самовизначен-
ня; аналіз портфоліо особис-
тісного розвитку і портфоліо
досягнень учнів у процесі та за
підсумками навчання.

Рефлексивна функція: ор-
ганізація рефлексивної ді-
яльності на етапах навчання;
створення умов для освоєн-
ня рефлексивних навичок і
умінь.

Найбільш розвиненими є
такі напрями тьюторства [8]:

— робота тьютора в інклю-
зійному освітньому середо-
вищі у двох формах: тьютор,
який є і вчителем і помічником
дитини; тьютор, який є посеред-
ником між дитиною і вчителем,
що адаптує поданий науковий
матеріал для дитини, врахову-
ючи її особливе сприйняття ін-
формації;

— робота тьютора при ди-
станційному навчанні, в ос-
новному — в інтернет-середо-
вищі.

4. Права та обов’язки
тьюторів

Сьогодні в Україні відсутня
законодавча база для тьютор-
ства. В Одеському національ-
ному медичному університеті
(ОНМедУ) розроблено проект
концепції тьюторства, у якому
викладені основні принципи
реалізації цього процесу для
підвищення якості навчання
студента-медика [9]. На під-
ставі цієї концепції та світово-
го досвіду тьютор-волонтер,
що добровільно виконує свої
функції, має такі основні обо-
в’язки:

— сприяє формуванню у
студентів здатності до само-
стійної дії: надає допомогу в
усвідомленні наявної ситуації,
плануванні кроків щодо досяг-
нення образу майбутньої про-
фесійної діяльності, орієнтації
в існуючому інформаційному й
освітньому просторі в контексті
поставленого завдання, вибу-
довуванні партнерства і взає-
модії з іншими студентами і
викладачами, а також для роз-
в’язання власних завдань,
аналізу та переоцінки своїх ре-
зультатів і цілей;

— допомагає студентам у
побудові індивідуальної ос-
вітньої траєкторії: вибір елек-
тивних курсів та напрямів
навчально-наукового дослі-
дження, здійснює консультації
при підготовці до проведення
групових занять-практикумів;

— надає допомогу студен-
там у виконанні атестаційних
робіт різних типів, проводить їх
перевірку й оцінку, допомагає
у розв’язанні академічних або
особистих проблем, пов’яза-
них з навчанням;

— надає психологічну та
педагогічну підтримку студен-
там, проводить професійну
орієнтацію та консультування
з питань кар’єри, у тому числі
самовизначення у разі вибору
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наукової кар’єри, вступу до ас-
пірантури тощо;

— надає підтримку в дистан-
ційній освіті;

— сприяє соціалізації, фор-
муванню загальної культури
особистості, усвідомленого ви-
бору та наступного освоєння
професійних освітніх програм,
використовуючи різні педаго-
гічні прийоми та технічні засо-
би, фіксує динаміку пізнаваль-
них інтересів студентів;

— бере участь у діяльності
методичних об’єднань та ін-
ших формах методичної ро-
боти.

При цьому тьюторством є
такі основні види діяльності
[10]:

— підтримка, спрямована
на розвиток автономності та
самостійності суб’єкта у розв’я-
занні проблем;

— супровід реалізації інди-
відуальних освітніх програм,
навчально-дослідних і проект-
них робіт;

— супровід культурного,
професійного й особистісного
самовизначення.

Тьюторство потребує спеці-
альної підготовки [11]. На пер-
шому етапі адаптації студента-
першокурсника до нового на-
вчального середовища є до-
цільним залучення до тью-
торської діяльності студентів-
волонтерів старших курсів. Та-
ке тьюторство спрямоване, на-
самперед, на побудову гори-
зонтальних партнерських зв’яз-
ків і дозволить першокурсни-
ку досить швидко налагодити
відносини з групою, засвоїти
норми і правила життя в колек-
тиві, визначити значущі для се-
бе навчально-професійні цілі
та завдання.

За розробленим проектом
концепції тьюторства, в ОНМедУ
студенти молодших курсів зна-
ходяться під контролем сту-
дентів старших курсів — тью-
торів-стажистів. Останні, у свою

чергу, знаходяться під контро-
лем тьюторів-інтернів і тьюторів-
ординаторів, які є також тьюто-
рами-стажистами, але більш
вищого рівня за володінням
теоретичними та практичними
знаннями. Ці тьютори, у свою
чергу, знаходяться під контро-
лем співробітників фахової ка-
федри — академічних тьюто-
рів, роботу яких контролюють
тьютори-супервізори.

5. Тьюторство
при стимуляційному

навчанні

У 2009 р. Всесвітнім аль-
янсом за безпеку пацієнтів за
підтримки ВООЗ було опублі-
ковано посібник із забезпе-
чення безпеки пацієнтів для
вищих медичних закладів [12],
у якому зазначається, що ус-
танови повинні створити без-
печне і надійне середовище
для навчання клінічних нави-
чок.

Шлях реалізації цієї мети —
симуляційне навчання, що має
низку переваг, на відміну від
традиційної системи підготов-
ки. У різних країнах світу від
5,5 до 17 % бюджету медичних
установ іде на фінансування
витрат, пов’язаних з лікарськи-
ми помилками [13]. За даними
ВООЗ, у США в 2005 р. на
1 240 000 лікарів доводилося
100 000 лікарських помилок з
летальним результатом. В Із-
раїлі за лікарських помилок гине
в середньому 6000–7000 осіб
на рік, в Англії лікарські по-
милки посідають третє місце у
структурі причин смерті після
раку і серцево-судинних захво-
рювань, приблизно 40 000 лю-
дей щороку [13].

Навчання клінічних навичок
із використанням манекенів —
симуляторів, тренажерів і стан-
дартизованих пацієнтів — є
«золотим стандартом» медич-
ної освіти у розвинених країнах
світу вже понад 10 років [14].

Симуляційне навчання (від
лат. simulatio — імітація, уда-
вання) — метод навчання, в
основі якого полягає імітація
будь-якого фізичного процесу
за допомогою штучної (напри-
клад механічної або комп’ю-
терної) системи [15].

6. Власний досвід

В Україні, керуючись Зако-
ном України «Про вищу осві-
ту», приділяється значна ува-
га розвитку симуляційного на-
вчання, яке спрямоване на під-
вищення кваліфікації медич-
них працівників, поліпшення їх
навичок і веде до мінімізації
ризику лікарської помилки. З
2014 р. в ОНМедУ функціонує
Навчально-інноваційний центр
практичної підготовки лікаря
(далі — Центр) [15], де прохо-
дять навчання лікарі різних
спеціальностей, інтерни, аспі-
ранти, магістранти, клінічні ор-
динатори, а також студенти-
медики різних факультетів.
Центр має найсучасніше симу-
ляційне обладнання, іннова-
ційні методики навчання прак-
тичних навичок і спеціально
підготовлених тренерів, інструк-
торів і фасилітаторів, які за
фаховими програмами викону-
ють практичну підготовку ме-
дичного персоналу, а за про-
грамами тьюторства — підго-
товку студентів-медиків за ви-
могами нормативного доку-
мента України, що стосується
охорони праці [16].

Мета діяльності Центру у
процесі тьюторства — підви-
щення якості теоретичної та
практичної підготовки студентів-
медиків на підставі спеціалізо-
ваних фахових програм симу-
ляційного навчання із залучен-
ням фахівців-медиків і сучас-
ного симуляційного медичного
обладнання.

Предмет діяльності Цент-
ру у процесі тьюторства —
методи та методики виконання
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практичної підготовки студентів-
медиків.

Об’єкт діяльності Центру
у процесі тьюторства —
інноваційно-симуляційна мето-
дика навчання студентів.

Основні категорії фахівців,
що можуть навчатися в Цент-
рі: студенти і інтерни-медики;
практикуючі лікарі; парамеди-
ки; середній та молодший ме-
дичний персонал; співробітни-
ки служб цивільного захисту,
військові, рятувальники, полі-
ція, пожежники, моряки, водії
та ін.

Завдання Центру у проце-
сі тьюторства — практична
підготовка студентів-медиків із
залученням сучасного симу-
ляційного медичного облад-
нання; оцінка професійної ком-
петентності студентів-медиків;
інноваційна та науково-дослід-
ницька діяльність; розробка й
апробація новітніх технологій у
галузі медичної освіти та прак-
тики; удосконалення тьюторсь-
кої діяльності.

Практичні тренінги, що
реалізовані у Центрі: перша
медична допомога; заходи ря-
тування життя; базова медич-
на практика; віртуальна опера-
ційна; «психологічний консал-
тинг»; «стандартизований паці-
єнт»; командні та мультидис-
циплінарні тренінги [17–19].

У завдання майбутніх тьюто-
рів, якими є студенти ОНМедУ,
входять як участь у власному
навчанні, так і самостійне про-
ведення під керівництвом фа-
хівців Центру тренінгів, на-
вчальних занять для студентів
медичних вузів з можливістю
відпрацювання практичних на-
вичок на симуляційних робо-
тах, проведення пізнавальних
екскурсій по Центру. Розв’я-
зання цих завдань передбачає:
знання принципів і умов робо-
ти роботів-манекенів Центру,
їх можливостей і діапазонів
застосування, а також роботи

всієї симуляційної апаратури
Центру; участь у навчальних
тижневих циклах для інтернів;
розробку і проведення сцена-
ріїв тренінгів, у тому числі пси-
хологічних. Усе це дозволять
зрозуміти власні професійні
особливості та рівень знань, а
також поліпшити взаємодію в
комунікативній сфері.

Напрям «тьюторство», за-
сноване на світовому досвіді
та нововведеннях, розробле-
них співробітниками Центру,
реалізується на базі даного
Центру, дозволяє поліпшити
професійну підготовку майбут-
ніх фахівців-медиків, об’єдна-
ти їх теоретичні знання з отри-
манням практичних навичок і
можливістю їх багаторазового
відпрацювання на симуляцій-
ному обладнанні.

Це створює умови для тре-
нувань і є додатковою мотива-
цією для отримання та поліп-
шення знань, показує можли-
вість їх застосування на прак-
тиці, а також надає впевне-
ності у своїх діях, особливо
при реагуванні в нестандарт-
них ситуаціях. Для кожного,
хто навчається у Центрі, піді-
брано програму навчання з
урахуванням передбачуваного
напряму його майбутньої про-
фесійної діяльності, особливо-
стей сприйняття інформації, пі-
дібрані найбільш ефективні
методики та режими навчання.
Це допомагає формуванню
вміння помічати недоліки в
процесі навчання, сприяє ко-
мунікації в медичній команді,
розумінню командних принци-
пів роботи, розподілу ролей,
формуванню бачення етапів
алгоритмів медичної допомо-
ги, а також визначенню того,
що потребує доопрацювання і
покращання [20].

Головним «золотим стан-
дартом» навчання є безпека.
При цьому відбувається фор-
мування і вдосконалення про-

фесійних навичок з викорис-
танням інноваційних техноло-
гій, перш ніж фахівець-медик
почне роботу з реальними па-
цієнтами. Це значно підвищує
рівень підготовки спеціалістів-
медиків й ефективність нада-
ної ними допомоги пацієнтам.
Навчання проводиться з вико-
нання усіх функцій, що вклю-
чають у себе поняття «тью-
тор» і «тьюторство» [4]. Для по-
дальшого виконання своїх
обов’язків претенденти на по-
саду тьютора проходять курс
спеціальної медичної та психо-
логічної підготовки за контро-
лю отриманих теоретичних і
практичних знань.

Лише поодинокі університе-
ти світу використовують можли-
вості замкнутого циклу навчан-
ня для підготовки студентів-
медиків. Серед них ОНМедУ
— єдиний в Україні ВНЗ, який
має і використовує таку можли-
вість. Замкнутий цикл навчан-
ня студентів-медиків включає в
себе теоретичну і практичну
підготовку на базі академічних
кафедр, Навчально-інновацій-
ного центру практичної підго-
товки лікаря разом з кафед-
рою симуляційної медицини, а
також у власних університет-
ських клініках.

Викладена модель тьютор-
ства реалізується вперше в
Україні на базі кафедри симу-
ляційної медицини ОНМедУ
та Навчально-інноваційного
центру практичної підготовки
лікаря, що є першою та провід-
ною платформою симуляцій-
ного навчання в Україні. Роз-
роблена модель тьюторства
— важливий елемент системи
менеджменту якості навчан-
ня  у процесі керування на-
вчальним закладом у сфері осві-
ти студентів медичного ВНЗ у
відповідності до вимог вищої
освіти у країнах Європи та
стандарту ISO 9000:2015, IDT
“Quality management systems
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— Fundamentals and vocabu-
lary”.

Таким чином, тьюторство
може бути ефективною скла-
довою забезпечення єдиного
загального підходу в європей-
ському просторі вищої освіти
щодо навчального наванта-
ження, необхідного для досяг-
нення певних результатів на-
вчання осіб, які навчаються в
різних вищих медичних на-
вчальних закладах, з метою
надання, визнання, підтвер-
дження кваліфікацій та освітніх
компонентів здобувачів вищої
освіти в Україні [21].
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Наибольшие достижения в области протеомики связаны с открытием новых биомаркеров,

ценных для предвидения клинического ответа на противоопухолевую терапию. Мы провели рет-
роспективный поиск потенциальных биомаркеров рака молочной железы (РМЖ), основываясь
на данных источников литературы. Определили целесообразность дальнейших исследований
протеома человека и сигнальных путей, ассоциируемых с развитием, рецидивированием и ме-
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Major advances in proteomics are associated with the discovery of new biomarkers for prediction

of clinical response to anti-tumor therapy. We conducted a retrospective search for potential biomark-
ers of breast cancer (BC), based on literature data. It is proved the feasibility of further studies of
human proteome and signaling pathways associated with the development, recurrence and metasta-
sis of breast cancer to improve diagnosis and treatment monitoring of breast cancer.
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