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АНОТАЦІЯ

Основні  положення  реформування  медсестринської  освіти  в  Україні
знаходять  своє  відображення  і  в  упровадженні  державних  стандартів  вищої
професійної  освіти,  обов’язковим  компонентом  яких  є  запровадження
стандартних  засобів  оцінювання  якості  підготовки  спеціалістів  шляхом
проведення ліцензійних кваліфікаційних іспитів – Крок М сестринська справа.
Їхнє  запровадження  дає  можливість  готувати  компетентних  фахівців  з
гарантованим рівнем знань та вмінь не нижче за мінімально необхідний, який
визначається  науково-  обґрунтованими методами об’єктивного  оцінювання із
застосуванням тестових  технологій.

У традиційній системі навчального процесу: знання – вміння – навички –
майстерність головним фактором є знання, інформація та вміння, яких студенти
набувають за допомогою педагога і від педагога.

Водночас,  як  свідчить  практика  та  багаточисельні  дослідження  таке
навчання є малоефективним.

У  сучасних  умовах  розвитку  українського  суспільства  постають  певні
вимоги  до  якості  професійної  підготовки  медичних сестер:  вільне  володіння
фундаментальними  і  спеціальними  знаннями  та  вміннями   у  питаннях
комплексного  догляду  за  пацієнтами;  здатність  до  аналітичного  мислення  і
творчої  діяльності,  що  пов’язана  з  функціональними  обов’язками  медичної
сестри; здатність до самовдосконалення та самонавчання і т. і.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  медична  сестра,  студент  медичного  коледжу,
професійні навички, інноваційні технології.
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