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У статті розкрито значення та важливість застосування імітаційного навчання у підготовці майбутнього лікаря. 

Розглядаються шляхи вдосконалення підготовки студентів медичних ВНЗ до використання інформаційних технологій 

у майбутній професійній діяльності. Виділені основні напрями та способи застосування інформаційних технологій у 

навчанні та управлінні медичною освітою. Обгрунтовано переваги та недоліки впровадження інноваційних технологій 

у процес навчання. Продемонстровано, що використання цих технологій у навчанні підвищує мотивацію студентів до 

обраного фаху і сприяє формуванню професійного мислення та творчого підходу в практичній діяльності.  
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Постановка проблеми. Розвиток сучас-

ного суспільства не можливий без якісної та 

досконалої освіти. Освітня система країни 

повинна забезпечувати реалізацію основних 

завдань економічного, соціального, культур-

ного та політичного життя суспільства. На 

даний момент, освіта в Україні вийшла на 

новий рівень, впровадивши такі технології, 

як: інформаційні, дистанційного навчання, 

модульні та імітаційні. Перебудова вищої 

освіти відповідно до сучасних міжнародних 

стандартів вимагає принципово нових підхо-

дів до організації навчання, зокрема в галузі 

підготовки фахівців медичного профілю, 

майбутніх лікарів. Виникає потреба у роз-

робці нових шляхів та методів активізації 

пізнавальної діяльності, що спонукатимуть 

здобувачів вищої медичної освіти до само-

навчання, саморозвитку, мобілізації знань та 

їх ефективного втілення у майбутню 

професійну діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

свідчить про те, що впровадження інновацій-

них методів у вищому навчальному закладі 

розглядаються у працях А. Вербицького, Л. 

Ващенко, В. Андрущенка, О. Козлова, А. 

Смолкіна, І. Дичківської, В. Кременя, А. 

Кузьмінського, М. Поташника, В. Лугового, Н. 

Артикуци, В. Морозова, Т. Туркот та ін.  В. 

Андрущенко аналізує співвідношення необ-

хідних інновацій та традиційної складової в 

освіті, що потребує докорінних змін освіт-

ньої галузі. За А. Вербицьким активне нав-

чання спрямоване на системне впроваджен-

ня елементів професійної діяльності у навчаль-

ний процес. За класифікацією А. Смолкіна виді-

ляють імітаційні методи ігрового (ділова гра, си-

туації та завдання, ситуація інсценування різної 

діяльності) та неігрового (колективна розумова 

діяльність, круглий стіл) змісту. Особливістю 

технології є імітування реально існуючої систе-

ми шляхом створення спеціальних аналогів, в 

яких відтворюються принципи організації та 

функціонування цієї системи. 

Мета статті – дати узагальнену характерис-

тику освітній інновації, інноваційним техноло-

гіям, імітаційному навчанню та його використан-

ню у підготовці майбутнього лікаря. 

Основні результати дослідження. Інновації в 

освіті – це процес створення нових засобів для 

вирішення тих педагогічних проблем, які досі ви-

рішувались інакше; відкриття нових форм, мето-

дів, способів педагогічної діяльності; творча реалі-

зація нових теоретичних концепцій, ідей, систем 

навчання; сукупність нових професійних дій вик-

ладача, спрямованих на вирішення актуальних проб-

лем виховання і навчання з позиції особистісно 

зорієнтованої освіти; зміни в освітній практиці.  

 Імітаційні технології навчання досить часто 

називають технологіями «активного навчання», 

специфіка яких полягає в моделюванні у навча-

льному процесі різного роду відносин і умов ре-

ального життя, забезпечення навчання на практи-

ці, організацію командної діяльності та викорис-

тання групи як механізму розвитку особистості. 

На відміну, традиційний метод навчання полягає 

суто у взаємодії викладача із студентом, а інфор-

мація все ж таки краще засвоюється в командній 



Альманах науки 

 

10 

роботі, а саме в процесі спілкування з іншими 

студентами. Імітаційний спосіб навчання доз-

воляє побудувати навчання на вирішенні проб-

лем в процесі групової діяльності. В ході 

обговорення конкретної ситуації в колективі, 

вона стає для студента більш зрозумілою. Імі-

таційні технології навчання включають ши-

рокий спектр можливостей розвитку сучасної 

освітньої системи. До них належать: ігрові 

технології, соціально-психологічні тренінги, 

дискусійні технології, навчання в колективі. 

Вони дозволяють створити особистісно-орі-

єнтований підхід навчання у різних ситуа-

ціях. Студенти мають змогу дискутувати, 

обговорювати способи вирішення проблем, 

формувати логіку досліджень, приймати рі-

шення. Так як для того, щоб бути професі-

оналом у своїй справі потрібно володіти як 

інтелектуальними, так і комунікабельними 

здібностями.  

Висновки та пропозиції. Інноваційна діяль-

ність є досить складною та специфічною і потре-

бує особливих знань, навичок та здібностей. 

Тому, впровадження інноваційних технологій, 

імітаційного навчання в навчальний процес сту-

дентів вищої медичного закладу є важливим кро-

ком для кращого засвоєння знань, вдоскона-

лення вмінь та практичних навичок. Використан-

ня імітаційного навчання дасть можливість 

зацікавити студентів у поглибленні своїх знань 

до обраного медичного фаху, «прожити» ту чи 

іншу реальну ситуацію, прийняти колективне 

правильне рішення щодо діагнозу та лікування, 

проаналізувати помилки надавання медичної до-

помоги, зробити висновки. Здатність «подиви-

тися на світ очима іншої людини» є одним з 

важливих чинників, що забезпечує якісну роботу 

в колективі та більш адекватне саморозуміння та 

самооцінку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

В статье раскрыты значение и важность применения имитационного обучения в подготовке будущего врача. 

Рассматриваются пути совершенствования подготовки студентов медицинских вузов высшего образования к 

использованию информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. Выделены основные 

направления и способы применения информационных технологий в обучении и управлении медицинским 

образованием. Обоснованы преимущества и недостатки внедрения инновационных технологий в процесс обучения. 

Продемонстрировано, что использование этих технологий в обучении повышает мотивацию студентов к 

выбранной специальности и способствует формированию профессионального мышления и творческого подхода в 

практической деятельности. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, имитационное обучение, образование врача, 

профессионально-практическая подготовка врача. 
 

 

Pylypchuk Iryna Stepanivna, Flud Vadym Valentynovych 

APPLICATION OF SIMULATION TRAINING IN THE TRAINING OF FUTURE DOCTORS 

The article reveals the significance and importance of the use of simulation training in the training of future doctors. The 

article considers the ways of improving of training of medical students for the use of information technologies in their future 

careers. The basic directions and the ways of using of information technologies in teaching and readiness to use information 

technology are examined. The advantages and disadvantages of introducing innovative technologies in the teaching process 

and proved. It is shown that the use of these technologies in education increases the motivation of students to the chosen 

specialty and promotes the formation of professional thinking and creative approach in practice. 

Key words: innovation, innovative technologies, simulation training, education of the doctor, professional-practical training 

of the doctor. 


