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У даний час перед медичною освітою стоїть низка проблем, у тому 
числі дистанційне навчання, збільшення кількості студентів, зміна їхніх 
уподобань щодо стилю навчання та необхідність зменшення розриву 
між теорією і клінічною практикою. Усе це вимагає адаптування на-
вчальних програм із використанням усіх наявних освітніх інструментів. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 334 щодо 
державної атестації здобувачів вищої медичної освіти на базі Україн-
ської медичної стоматологічної академії запроваджено елементи симу-
ляційного нав чання – відкритий та оснащений Навчально-практичний 
центр симуляційної медицини.  

За умов соціально-економічної ситуації, що скалалася в нашій дер-
жаві за період пандемії Сovid -19, неможливості вдосконалювати  алго-
ритми навичків по обстеженню, діагностики та формуванню діагнозів в 
процесі знайомства з  хворою людиною в зв’язку з його максимальною 
ізоляцією, відкриття такого центру і впровадження засобів симуляцій-
ного навчання є приоритетним і вкрай важливим напрямком підготовки 
молодих фахівців. В сучасних світових освітніх програмах з підготовки 
медичних працівників, які застосовуються в умовах страхової медицини, 
цей фрагмент займає вагоме місце в формуванні практичних навичків 
майбутніх лікарів[1,2,3]. Поряд с цим, відпрацювання алгоритмів надан-
ня невідкладної допомоги хворим  при ускладненні гострих і хронічних 
захворювань та в екстремальних життєвих умовах має велике актуальне 
значення в практиці роботи як парамедика, так і лікаря-клініциста.

  Починаючи з 2 курсу, певну частину практичних занять із клініч-
них дисциплін викладачі кафедри проводять у навчальних кімнатах си-
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муляційного центру,  де дають можливість студентам опанувати базові 
навички з огляду хворих, перкусії, аускультації та маніпуляції з основ 
догляду, сестринської  та лікарської практики.

Використання симуляційних прийомів і методів на заняттях спри-
яють засвоєнню та вдосконаленню технічних/психомоторних навичок, 
що дозволяє довести техніку їх виконання до автоматизму [4]. Навчаль-
но-практичний центр оснащений манекенами для відпрацювання нави-
чок діагностики стану серцево-судинної системи з  відтворенням різних 
варіантів дихання, пульсу, артеріального тиску,  шумів і тонів серця, що 
відповідає різним серцево-судинним та легеневим патологіям. Манеке-
ни також  приєднуються до комп’ютера і викладач має змогу керувати 
та контролювати процесом дистанційно.

Розроблені та впроваджуються 4 етапи  типового симуляційного тре-
нінгу. 

І етап. Знайомство студентів із симуляційним центром та його облад-
нанням, з конструкцією та функціональними можливостями манекенів, 
з особливостями симуляційного навчання. 

ІІ етап. Теоретична частина: відеоінструкції та рекомендовані алго-
ритми виконання практичних навичок, інформація про критичні стани 
та рекомендовані алгоритми дій у таких ситуаціях. 

ІІІ етап. Практичне відпрацювання потрібних процедур і маніпуляцій. 
IV етап. Тестування знань.
Підготовка фахівців, які у майбутньому покликані відповідати за 

життя та здоров’я людей, здійснювати ранню діагностику та адекватне 
лікування, надавати ефективну допомогу зокрема у критичних ситуаці-
ях, не можлива без відпрацювання навичок  в умовах створених сучас-
них симуляційних центрів.
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Сучасна система вищої освіти спрямована на підвищення якості та 
конкурентоспроможності фахівця, орієнтована на інтеграцію в євро-
пейський і світовий освітній простір, вирішення освітніх завдань, спри-
чинених новими економічними та соціокультурними умовами. Мета 
вищої медичної освіти – сформувати особистість майбутнього лікаря, 
компетентного і відповідального, здатного приймати рішення самостій-
но та в колективі, критично мислити, надавати якісну допомогу, бути 
милосердним і співчутливим. Результативність змін у системі вищої 
медичної освіти значною мірою обумовлена рівнем професійного роз-
витку викладача, від педагогічної компетентності якого залежить якість 
підготовки майбутніх лікарів.

У статті окреслено нормативну базу оцінювання якості педагогічної 
підготовки викладача, компетентності, обов’язкові для науково-педаго-
гічного працівника закладу вищої медичної освіти. Проаналізовано си-
стему форм підвищення педагогічної майстерності викладачів Харків-
ського національного медичного університету: міжнародні стажування 
та конференції, курси підвищення кваліфікації, тренінги, майстер-кла-


