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Медична освіта – процес постійний і безперервний. За останні роки система 

вищої освіти України зазнала значних змін та переорієнтації на світові стандарти, 

що обумовлено новими державними, соціально-економічними, політичними, 

суспільними, міжнародними пріоритетами країни [1,2].  

З метою покращення надання медичної допомоги населенню України у 

військовий час перед вищою школою формулюються надзвичайно складні завдання 

щодо інтенсифікації навчально-виховного процесу, впровадження індивідуальних 

та диференційованих підходів до його удосконалення, підвищення якості 

підготовки молодих фахівців. 

Збіг у часі реформування у системі охорони здоров’я та військових дій 

пред’являє нові вимоги до системи медичної освіти. 
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Ортопедія і травматологія – надзвичайно важлива для населення 

галузь медицини. Зростання потреби у кваліфікованих кадрах, які зможуть надати 

якісну, високопрофесійну допомогу та володіють сучасними знаннями та вміннями 

щорічно збільшується. 

У розвитку сучасної медичної освіти спостерігається зміна вподобань 

здобувачів вищої освіти, інтернів та викладачів щодо стилю навчання та 

необхідність урівноваження між теоретичною підготовкою та клінічною 

практикою. 

Ефективність навчання залежить від взаємодії кафедри та здобувача вищої 

освіти, інтерна. Ця взаємодія повинна забезпечити відповідний рівень підготовки та 

постійне вдосконалення форм і методів викладання дисципліни, педагогічної 

майстерності кожного викладача. Ця взаємодія повинна ґрунтуватися не тільки на 

контролі успішності, а й водночас бути спрямованою на її корекцію, забезпечувати 

індивідуальний підхід, об’єктивність до кожного, хто вивчає дисципліну 

«Ортопедія і травматологія», а також мати позитивний зворотній зв’язок [3]. 

Основним завданням науково-педагогічних працівників кафедр медичних 

вишів є надання системи інтегрованих фундаментальних і клінічних знань, умінь, 

навичок та особливостей професійного мислення майбутнім спеціалістам. 

Процес вивчення дисципліни базується на результатах оцінок професійної 

компетентності вивчених дисциплін; визначає тактику ведення пацієнтів з 

травмами та ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарата; 

демонструє володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних 

захворювань; формує комплекс знань і умінь, що складає практичну компетентність 

майбутніх лікарів, що дозволить проводити диференційну діагностику 

травматичних ушкоджень опорно-рухового апарата, встановлювати попередній 

діагноз при травмах та найбільш поширених ортопедичних захворюваннях; формує 

навички діагностики невідкладних станів при травмах опорно-рухового апарата та 

наданні екстреної медичної допомоги; пояснює принципи відновного лікування та 

реабілітації хворих з ураженням 

опорно-рухового апарата. 

Реалізація завдань забезпечується поєднанням традиційної освіти з сучасними 

методами навчання. Серед відомих форм освіти симуляційні методи навчання 

можуть допомогти нівелювати проблеми у медичних вишах на етапі очної 

підготовки у дистанційному режимі на фоні стрімкого впровадження віртуальних 

технологій у різні сфери медичної освіти. 

Симуляційне навчання має низку переваг: відсутність шкоди здоров’ю пацієнта; 

скорочення часу засвоєння навички; можливість повторення процедур та  оцінки 

якості дій особи, що навчається [4]. 

Науковцями доведено, що симуляційне навчання, яке доповнює класичне 

клінічне та передує йому, дозволяє досягти більш високого рівня клінічної 

компетентності майбутнього спеціаліста. Це особливо важливо в умовах 

військового часу.  
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У здобувачів вищої освіти та інтернів проведено визначення їх відношення до 

значення методик навчання двох типів – біля ліжка хворого та симуляційного 

навчання. Аналіз результатів продемонстрував суттєву різницю відповідей в 

залежності від перебування в умовах мирного та військового часу. В мирний час 

88,9% опитаних здобувачів вищої освіти та 81,5% інтернів віддали перевагу 

симуляційному навчанню, 11,1% та 18,5% відповідно – навчанню біля ліжка 

хворого. Проведення аналогічного опитування в умовах ведення бойових бій в 

країні виявило майже відзеркалені дані. До 90% майбутніх лікарів визначають 

безперечну цінність безпосереднього спілкування із постраждалими. Поступово 

приходить усвідомлення здобувачами вищої освіти обов’язкового поєднання обох 

методів професійного навчання. 

Останнім часом є спрямованість на створення багатомовного  прогресивного 

навчального середовища за напрямками теоретичної та практичної підготовки, що 

має віртуальну кімнату, де знаходяться різноманітні кістки людини з різними 

варіантами переломів та де, на основі запропонованої історії травмування, 

відтворюються реальні клінічні ситуації у операційній, перев’язочній, гіпсувальній 

кімнаті та біля ліжка хворого. Це дає можливість відпрацювати навички, як 

одноосібно так і групою осіб, що сприятиме набуттю впевненості у своїх діях та 

орієнтації в критичних ситуаціях. 

Під час симуляційного навчання неможливо обійтись без аналізу помилок, що 

також може проводиться у відповідних кімнатах на основі відеозаписів дій 

студентів та лікарів-інтернів. 

Новітні технології з симуляції дають можливість регулярного тренування також 

і досвідчених спеціалістів за окремими напрямками, відпрацювання злагоджених 

дій команди професіоналів, засвоєння принципів ефективного командного 

спілкування і підтримки, тобто «hard skills» та «soft skills». 

Використання під час очного та дистанційного навчання симуляційних програм 

передбачає розвиток, як індивідуального, так і колективного клінічного мислення. 

Впровадження та поширення застосування симуляційних технологій значно 

підвищує інтерес здобувачів вищої медичної освіти до процесу навчання та є 

невід’ємною складовою у підвищенні професійності компетентності майбутніх 

лікарів. Симуляційне навчання дозволяє покращити засвоєння навчального 

матеріалу, якість, ефективність навчального процесу, дає можливість відпрацювати 

навики на манекені, у віртуальній програмі та значно сприяє формуванню мотивації 

та оптимізації підготовки молодих спеціалістів до навчання. 

Отже, організація та функціонування симуляційних центрів у структурі 

медичних вишів одна із провідних задач реформування медичної освіти в Україні з 

метою покращення підготовки майбутніх кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців. 
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