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Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і 

практичні вміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. 

Необхідність переходу від традиційних до інноваційних технологій 

обумовлена тим, що сформована система освіти не орієнтована на 

активізацію особистісних особливостей тих, яких навчають, а навчальний 

процес по суті є монологічним. Саме тому застосування активних методів 

навчання, таких, як тренінги, дискусії, ігри, симуляційні технології, тощо, 

повинно бути не практичним додатком до теоретичних питань, а навпаки, 

служити відправною точкою, від якої відштовхуються і викладач, і слухачі в 

процесі навчання, що є спільною діяльністю за рішенням тих чи інших 

проблем, у тому числі спрямованих на особистісний розвиток учасників 

навчального процесу. На вибір використання різних навчальних технологій в 

медичній освіті впливають особливості самої медичної спеціальності, в якій, 

безумовно, яскраво виражені, як теоретична, так і практична складові. Серед 

найбільш частих заперечень про доцільність використання різних навчальних 

технологій в медичній освіті потрібно виділити тезу про те, що ніде більше, 

як біля ліжка хворого не можна визначити чи володіє лікар необхідними 

знаннями, вміннями та навичками. Однак далеко не завжди, і не кожен 

приклад можна розглянути безпосередньо «на хворому». Зокрема, це може 

бути пов'язано просто з відсутністю тематичних хворих під час вивчення 

певної тематики, у той же час існують активні технології і методи навчання, 

що дозволяють досить ефективно навчати фахівців.  

На сьогодні не забезпечено реального доступу інтернів до пацієнтів. І 

тому є кілька пояснень: змінилися умови роботи, вимоги хворих, медичні 

втручання стали настільки складними, що «відпрацьовувати» їх на людях 

неможливо.  

Тому важлива етапність навчання: максимальне використання 

дистанційних форм на першому етапі (теоретична підготовка) та практична 

робота безпосередньо з пацієнтом на наступному заочному етапі, на 

клінічних базах кафедри та базі навчально-практичних центрів кафедри. 

Викладачами кафедри сімейної медицини і терапії під час занять із 

лікарями-інтернами і слухачами були впроваджені наступні інноваційні 
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технології та інтерактивні методи навчання: мозковий штурм, дискусія, 

вивчення випадку, презентація, рольова гра. Впроваджено наступні 

дистанційні навчальні технології: on-line-лекції для загальної цільової 

аудиторії, дистанційні on-line-семінари.  

Серед інноваційних онлайн-технологій, які застосовувались в навчанні 

лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії були платформи 

Skype, Google Meet, Microsoft Teams та Zoom. Платформа Zoom, за нашими 

даними, є найбільш корисною та зручною у використанні як для наших 

викладачів, так і для лікарів-інтернів, так як має перевагу перед іншими 

платформами своєю простотою у використанні, можливістю долучати до 

навчання значної кількості інтернів, використовувати в поданні матеріалу не 

тільки комунікаційні зв`язки, але і проводити якісно візуалізацію поданого 

матеріалу та ефективно контролювати освоєння знань із проведенням 

опитування, тестування та вирішення клінічних задач. Сьогодні у більшості 

країн світу під час підготовки медичних фахівців застосовують симуляційні 

технології, які є новим напрямом підготовки висококваліфікованих медичних 

кадрів  

Body Interact є новітнім інструментом імітаційного моделювання, що 

призначений для використання у вищих медичних навчальних закладах та 

медичних коледжах для вирішення задач та клінічного обґрунтування 

шляхом використання віртуальних пацієнтів. «Віртуальний пацієнт» - це 

інноваційна інтерактивна технологія навчання, що дозволяє за допомогою 

комп’ютерної моделі реальної клінічної ситуації повноцінно зануритися в 

діагностичний і лікувальний процес, приймати самостійні рішення з тактики 

діагностики і лікування, бачити і усвідомлювати наслідки тих чи інших своїх 

рішень, не порушуючи при цьому прав та безпеки пацієнта. Безумовними 

перевагами даної технології є також стимулювання інтересу до самостійного 

вивчення матеріалу, наочність, можливість «взяти паузу» в процесі роботи з 

пацієнтом і отримати необхідну довідкову інформацію. Для проведення 

тренінгу є доступними 20 клінічних сценаріїв з різними нозологіями. Такі 

нововведення в підготовку фахівців значно покращують як теоретичний 

рівень знань лікарів, так і оволодіння практичними навичками, а загалом 

сприяють підвищенню якості підготовки. Все так як у реальному житті: 

об’єднання всіх ресурсів та даних разом в динамічній фізіологічній моделі із 

десятками вбудованих станів та порушень здоров’я, лабораторних аналізів, 

діагностичних візуалізацій, шкали оцінки, втручання та лікування, поряд з 

високоефективними інструментами для підбиття підсумків. Body Interact 

пропонує інтуїтивно зрозумілий інструмент для створення спеціальних 

сценаріїв, тим самим дає можливість розширити знання лікарів та збагатити 
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їхній досвід. Таким чином, використання симуляційних технологій: орієнтує 

лікаря на командну працю, вміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, 

сприяє розвитку комунікативних навичок, формуванню інтелектуальної 

самостійності та професіоналізму.  

 

 

Ждан В.М., Волченко Г.В., Бабаніна М.Ю., Ткаченко М.В., 

Іщейкіна Ю.О. 

Полтавський державний медичний університет м. Полтава 

 

АКТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕРАПІЇ 

 

Впровадження сучасних освітніх принципів і технологій в процес 

підготовки сімейного лікаря є пріоритетним завданням колективу кафедри 

сімейної медицини і терапії. Створені всі необхідні умови для ефективної 

підготовки спеціалістів високої якості. Серед них: достатнє матеріально-

технічне оснащення навчального процесу, досвідчений професорсько 

викладацький потенціал, розвинена мережа клінічних баз і навчально-

практичних центрів, систематичне оновлення навчально-методичного 

матеріалу, оволодіння досвідом підготовки сімейного лікаря на рівні світових 

стандартів, інтенсивне використання сучасних освітніх та інформаційних 

технологій, а також перспективний план розвитку. 

Принципові позиції побудови навчального процесу які є для нас 

актуальними: 

- тільки проблемно-орієнтований підхід до планування практичного, 

семінарського заняття або лекції, акцент на проблеми патологічних станів, що 

частіше зустрічаються на амбулаторному прийомі, обов’язкове обговорення 

принципів доказової медицини та фармакоекономічних аспектів лікування; 

- адаптація тем до освітніх запитів і потреб слухачів та лікарів-інтернів, 

активна їх участь в обговоренні проблемних питань інтерактивний тип 

проведення заняття; 

- обов'язковим елементом практичного заняття є структурований 

клінічний розбір пацієнтів, а також розгляд клінічних випадків з повсякденної 

практики, клінічна конференція та клінічний обхід пацієнтів як невід'ємний 

елемент навчального процесу; 

- висвітлення теоретичних основ клінічної проблеми тільки в аспекті її 

практичного вирішення, переважно нова актуальна інформація; 
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