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ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА 

ГІНЕКОЛОГІЯ» 
 

У даній статті висвітлюються особливості симуляційного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів, 

проблеми при проведенні професійної підготовки майбутніх медичних спеціалістів, які відповідатимуть вимогам 

міжнародного ринку праці. У роботі представлені способи наочного відображення практичних навиків та вмінь, які 

використовуються у сучасному світі та, зокрема, викладачами Чернівецького медичного коледжу Буковинського 

медичного університету. Крім того, у дослідженні представлений список симуляторів, які використовуються на 

практичних заняттях з дисципліни «Акушерство та гінекологія» з метою відпрацювання студентами практичних 

навичок, створення клінічних ситуацій, які студенти повинні вирішити безпосередньо на занятті, а в подальшому 

застосувати у реальному житті. Також наведені підсумки використання симуляційного навчання та проведене 

порівняння з класичними методами. 

 

Постановка проблеми.  Реалізація пріори-

тетних проектів у системі охорони здоров'я, 

процеси реформування та модернізації галузі 

виявляють проблему професійної підготовки 

медичних працівників.  

На даний час у галузі наявний гострий дефіцит 

спеціалістів високої кваліфікації, які відповіда-

ють основним вимогам на міжнародному ринку 

праці. Тому, закономірно постає питання про 

впровадження нових методів навчання студентів 

вищих медичних навчальних закладів, які допо-

можуть у майбутньому стати кваліфікованими 

спеціалістами.  

При проходженні студентами клінічних 

дисциплін не завжди наявна можливість 

розбору кожного клінічного випадку біля ліжка 

пацієнта, і тим більше проведення контролю 

виконання кожним студентом практичних 

навичок, які передбачені навчальним планом. У 

зв'язку з цим використання симуляційних 

методів навчання вважається на даний час 

найбільш пріоритетним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На основі аналізу науково-медичної та педагогічної 

літератури було виявлено, що симуляційне 

навчання у медицині використовується вже давно, 

зокрема у анестезіології манекени застосовуються 

від 80-их років ХХ сторіччя. Використання 

симуляторів, манекенів, фантомів дозволяє 

багатократно відпрацьовувати практичні навички 

при забезпеченні своєчасних, конкретних 

професійних інструкцій у процесі роботи.  

Саме симулятори можуть багатократно та 

точно відтворити важливі клінічні сценарії та 

можливість адаптувати навчальну ситуацію під 

кожного студента.  

Згідно з сучасними напрямками навчання та 

вимог до медичних працівників, симуляційне 

навчання дозволяє формувати у студента компе-

тенції з певної дисципліни та являється одним з 

важливих етапів становлення спеціаліста, тому 

особливу актуальність набуло створення цент-

рів практичних навичок у вищих медичних нав-

чальних закладах. За допомогою даних центрів 

вдається досягнути максимальної індивідуаліза-

ції навчання, безперервного покращен-ня якості 

інформаційно-методичного та матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу.  

Симуляційні методи відіграють важливу 

роль і при вивченні дисципліни «Акушерство 

та гінекологія», за допомогою яких студенти 

можуть відтворювати безліч практичних 

навичок та клінічних ситуацій. 

Мета статті. Узагальнення ролі симуляцій-

них методів навчання студентів вищих медичних 

навчальних закладів; порівняння використання 

симуляційного навчання з класичними методами 

на практичних заняттях з дисципліни «Акушер-

ство та гінекологія» у студентів Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного 

медичного університету. 
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Основні результати дослідження. Дослід-

ження проводилося на базі Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного 

медичного університету серед студентів ІІІ-ІV 

курсів спеціалізації «Лікувальна справа». Дос-

лідну групу становили 30 студентів ІІІ курсу, 

які навчалися на практичних заняттях з дис-

ципліни «Акушерство та гінекологія» за допо-

могою симуляційних методів. Контрольну 

групу склали 30 студентів ІV курсу, які 

навчалися за класичною методикою.  

У дослідній групі моделювання клінічних 

ситуацій полягало у використанні одного або 

декількох тренажерів для професійної підго-

товки в залежності від навчальних цілей та 

задач навчальної програми. Клінічні ситуації та 

практичні навички розігрувалися за допомогою 

словесної гри, приладів, манекенів, акторів та 

навколишнього середовища у різноманітних 

комбінаціях.  

Моделювання вимагало «повного занурення у 

ситуацію», взаємодії студентів один з одним з 

метою вирішення поставлених перед ними задач. 

Акушерське та гінекологічне моделювання 

використовувалося для вирішення питань, 

пов'язаних з командною роботою персоналу 

лікувальних закладів, що сприяло виявленню 

тактичних помилок при проведенні медичних 

заходів, зниженню ризику ускладнень, 

покращенню якості надання допомоги. 

За допомогою тренажерів студенти засвоїли 

основні практичні навички з акушерства та 

гінекології: методи обстеження вагітних та 

роділь; методи визначення положення плода у 

порожнині матки; механізм пологів, акушерська 

допомога у пологах при головних та тазових 

передлежаннях; основні акушерські оперативні 

втручання; плечова дистоція; програмована 

післяпологова кровотеча; народження плода з 

плацентою та пуповиною; еклампсія; випадіння 

петель пуповини; оперативне піхвове 

пологорозрішення (накладання вакуум-

екстрактора, вихідних акушерських щипців), а 

також реанімація новонароджених. 

Засвоєння практичних навичок відбувалося 

у чотири етапи: 

 Теоретична підготовка – обговорення 

теоретичного матеріалу з теми заняття, 

виконання тестових завдань на початковому 

етапі заняття 

 Практичних тренінг – відпрацювання 

засвоєного теоретичного матеріалу на 

фантомах, манекенах, тренажерах, проведення 

роботи у малих групах, навчальних ігор 

 Заключні тестові завдання – виконання 

тестових завдань високого рівня, вирішення 

атипових клінічних задач на заключному етапі 

практичного заняття 

 Робота біля ліжка пацієнтки – допомога 

медичному персоналу у виконанні основних лі-

кувально-діагностичних маніпуляцій у гінеко-

логічному відділенні, жіночій консультації та 

пологовому будинку за допомогою отриманих 

теоретичних знань та відпрацьованих практич-

них вмінь під час симуляційного навчання 

Порівняння результатів симуляційного 

навчання з класичними методами проводилося 

на заключному етапі практичного заняття та 

під час роботи студентів біля ліжка пацієнток, 

вагітних, роділь та породіль. 

Під час дослідження виявлено, що студенти 

дослідної групи на заключному етапі заняття та 

під час роботи біля ліжка пацієнток були більш 

впевненими у своїх діях, на відміну від студентів 

контрольної групи, краще володіли практичними 

навичками та були спокійними при роботі з 

вагітними, роділлями та породіллями. 

Висновки. На основі проведеного 

дослідження можна зробити висновок, що 

симуляційне навчання на практичних заняттях 

з дисципліни «Акушерство та гінекологія» 

сприяє відмінному засвоєнню практичних 

вмінь та навичок з дисципліни, формуванню у 

медичних спеціалістів основних компетенцій, 

якими повинні вони володіти для задоволення 

вимог міжнародного ринку праці та для 

успішної практичної діяльності у майбутньому. 
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Васюк Ю. В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРНОВИЦКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ДИСЦИПЛИНЫ «АКУШЕРСТВО 

И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

В данной статье освещаются особенности симуляционного обучения студентов высших медицинских 

образовательных учреждений, проблемы при проведении профессиональной подготовки будущих медицинских 

специалистов, которые будут отвечать требованиям международного рынка труда. В работе предоставлены 

способы наглядного отображения практических навыков и умений, которые используются в современном мире, и в 

частности, преподавателями Черновицкого медицинского колледжа Буковинского государственного медицинского 

университета. Кроме того, в исследовании предоставленный список симуляторов, которые используются на 

практических занятиях с дисциплины «Акушерство и гинекология» с целью отработки студентами практических 

навыков, создания клинических ситуаций, которые студенты должны решить непосредственно на занятии, а в 

последующем использовать в реальной жизни. Также подведены итоги использования симуляционного обучения и 

проведено сравнение с классическими методами.  

 

Vasyuk Yu. 

USE OF SIMULATIVE METHODS OF STUDENTS 'TRAINING IN CHERNIVETSK MEDICAL COLLEGE ON 

PRACTICAL EDUCATION FROM THE DISCIPLINE "ACQUISITION AND GYNECOLOGY" 

This article covers the peculiarities of simulation training for students of higher medical educational institutions, problems in 

carrying out the training of future medical specialists who meet the requirements of the international labor market. The paper 

presents ways of visualizing the practical skills and abilities used in the modern world and, in particular, the teachers of the 

Chernivtsi Medical College of Bukovyna Medical University. In addition, the study presents a list of simulators that are used in 

practical classes in the discipline "Obstetrics and Gynecology" in order to develop practical skills for students, create clinical 

situations that students should solve directly in the classroom, and then apply it in real life. Also, the results of the use of 

simulation training are presented and a comparison with the classical methods is carried out. 

 

 

 

 

 

 


