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Актуальність. Вища медична освіта повинна забезпечувати якісну 

підготовку студентів, адже рівень підготовки майбутніх лікарів прямо 

впливає на  якість надання медичної допомоги по всій країні. При тому 

рівні, якого зараз досягла медицина , все більш необхідними стають зміни в 

освітньому процесі. Підготовка молодих спеціалістів та постійне 

підвищення кваліфікації зможе наблизити нашу освіту до міжнародних 

стандартів.  

Сьогодення відкриває для нас безліч можливостей у навчальному 

процесі. Найбільш пріоритетним є впровадження інформаційних 

технологій. Зараз інтернет дозволяє легко знаходити інформацію будь – 

якого рівня тоді, коли це нам потрібно. Більше того,   стрімкий розвиток під 

час карантину отримало онлайн – навчання. Вже нікого не дивує 

можливість проведення занять на відстані без втрат у рівні викладання, і  

вони стають все поширенішими. 

Симуляційні  технології з’явилися у широкому доступі відносно 

недавно, але їх вплив на навчальний процес неможливо переоцінити. 

Студенти мають можливість не просто вивчати організм людини до 

найменших деталей, а й навіть проводити операції на віртуальних пацієнт. 

Це важливо по декільком причинам. По перше, в ході освоєння 

практичного вміння не ризикує ні пацієнт, ні студент. Окрім того, 

зменшується стрес при перших реальних втручаннях. 

 Ці приклади ясно вказують нам , що розвиток і масове впровадження 

онлайн – технологій у навчальний процес є не забаганкою, а необхідністю. 

Усі галузі держави (у нашому випадку це медицина і освіта) повинні йти 

нога в ногу з часом, щоб досягти рівня найрозвиненіших країн.  
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Мета. Знайти шляхи покращення якості викладання оперативної 

хірургії та топографічної анатомії. Дослідити вплив VR – технологій на 

навчальний процесс та на рівень засвоєння знань студентами. 

Матеріали та методи. Основним методом при даному дослідженні є 

використання симуляційних технологій ( в тому числі VR - технологій) на 

семінарських парах. Також на заняттях використовувались мультимедійні 

презентації відповідно до теми заняття. 

Результати.  За час використання даних технологій виявлено 

підвищення рівня зацікавленості серед студентів як в плані підготовці до 

занять ,  так і по рівню відповідей на поставлені питання. Слід відмітити, 

що після використання VR – шолому кількість запитань від студентів  

зростає, адже 3d візуалізація дозволяє краще бачити будь – які аспекти 

операції чи досліджуваного органу. Крім того , важлива наявність самого 

елемента практики , що позитивно вплине на роботу на інших кафедрах .  

Варто зазначити, що під час  застосування даних технологій 

важливим є не тільки наявність симуляторів і фантомів, а й педагогічний  

досвід самого викладача. Впровадження в навчальний процес 

симуляційних технологій пред'являє до науково-педагогічних працівників 

вимоги про знання і вміння використовувати дані навички при підготовці 

студентів. Якби технології не розвивалися, людський фактор не повинен 

повністю зникати.  Комбінація сучасних технологій та досвідчених 

викладачів забезпечують той необхідний рівень педагогічних знань, що 

дозволять готувати високопрофесійних майбутніх фахівців. 

Висновки. Масове впровадження симуляційних технологій та 

онлайн – методик викладання дасть змогу не лише сильніше заохочувати 

студентів до вивчення матеріалу,  а й  стимулювати самостійну методичну 

підготовку і підвищити рівень навчання в цілому.  
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