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Актуальність проблеми професійної підготовки медичних працівників є незаперечною, 
про що свідчать як світовий досвід, так і проміжні результати реалізації пріоритетних націо
нальних проектів в Україні щодо реорганізації системи охорони здоров’я і модернізації галузі.

• Інтерактивні методи навчання ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, створен
ню атмосфери співробітництва. Ці технології дозволяють бути демократичними, толерантно 
спілкуватися між собою та іншими людьми, критично мислити, приймати рішення. Головним є 
те що, спілкування в навчальному процесі — не просто обмін думками або знаннями, на основі 
такого обміну аналізується інтелектуальна діяльність, збагачується рівень знань, формуються 
вміння. Такий підхід дозволяє використовувати теоретичні знання в конкретній ситуації, колек
тивно працювати над вирішенням проблеми, брати до уваги чужий досвід, поряд з цим брати 
на себе відповідальність за прийняте рішення, за результати власної діяльності.

Симуляційне навчання — це обов’язковий компонент у професійній підготовці, який надає 
можливості кожному студенту виконувати професійну діяльності відповідно до професійних 
стандартів та правил надання медичної допомоги.

Головною проблемою при викладенні на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантоло- 
гією — це відсутність в клініці забезпечення студентів тематичними пацієнтів.

Заняття на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією складається з трьох етапів: 
підготовчого, основного та заключного.

На підготовчому етапі потрібно розкрити тему заняття та її значення для подальшої діяль
ності лікаря, щоб сформулювати мотивацію для цілеспрямованої учбової діяльності. Ознайо
мити студентів з учбовими цілями і планом заняття. Провести контроль початкового рівня за 
допомогою тестів.

Основний етап. Цей етап передбачає оцінку теоретичних знань студентів за темою заняття 
спираючись на стандартизований перелік питань.

Наступним етапом є перехід до навчання майбутніх лікарів на муляжах: ознайомлення з 
манекеном та обладнанням та пояснення свої майбутніх дій. Демонстрацію клінічних етапів 
маніпуляцій першим проводить викладач; Оволодіння клінічними навичками за допомогою ма
некенів та симуляторів, тренажерів проводять студенти (індивідуально та невеликими група, 
розподіляючись на лікаря, асистента та медичну сестру) під постійним наглядом викладача.

На заключному етапі відбувається оцінювання поточної роботи студента, проводиться 
стандартизований контроль та аналіз успішності студента. Крім того, студенту дається можли
вість провести самооцінку, детальний аналіз своїх дій.

Переваги методу полягають у безпеці для пацієнта, можливість відробки навички необме
жену кількість раз до її' повного засвоєїшя, достовірне зниження кількості лікарських помилок 
при виконанні маніпуляції у хворого. Також тренажери-симулятори дають змогу планувати на
вчальний процес незалежно від наявності або відсутності пацієнтів на занятті.

Поєднання фантомного та стимуляційного навчання дозволить нам отримати більш пози
тивні результати підготовки майбутніх лікарів-стоматологів, сформулювати клінічне мислення 
та підвищити рівень індивідуальних професійних навичок, що безумовно, позначиться на яко
сті і призведе до зменшення кількості помилок у майбутньому.
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