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Збірник містить статті, підготовлені викладачами Харківського націо)
нального медичного університету, які відображають використання симуля)
ційних технологій у вирішенні величезної кількості проблем, які досяжні
в будь)який час доби, мають можливість відтворення широкого спектру
клінічних умов, зручні з етичної і юридичної точки зору, оскільки новачки
здійснюють першу практику, необхідну для опанування різних методів,
у тому числі інвазивних процедур не на реальних пацієнтах, коли недо)
свідченість може мати негативні наслідки для останнього. Так само екза)
менатори можуть використовувати симулятори для оцінювання компетент)
ності студентів, що екзаменуються в додипломній, та лікарів – в післядип)
ломній освіті.

Матеріали, наведені у збірнику, дають можливість зрозуміти різноманітні
симуляційні технології, які необхідні для професійної підготовки і оцінки
професійних навичок та сприяють активізації навчального процесу і покра)
щанню якості освіти.
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студентів з теоретичних дисциплін, покращення взаємодії між студентами,
стимулювання саморозвитку та формування основ клінічного мислення.
Серед недоліків цього методу можна назвати необхідність додаткової підго)
товки викладачів, витрати часу й ресурсів на створення та проведення
подібних занять, неможливість використання зазначеного методу за умови
недостатньої підготовки студентів до відповідної теми заняття. Проте, на)
віть ураховуючи недоліки, вважаємо, що симуляційні технології навчання
мають розвиватися, вдосконалюватися та впроваджуватися в процес вик)
ладання як клінічних, так і теоретичних дисциплін вищого медичного на)
вчального закладу для досягнення основної мети сучасної освіти – підго)
товки висококваліфікованих компетентних лікарів.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
ЛІКАРІВ%ЕПІДЕМІОЛОГІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ

СИМУЛЯЦІЇ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Чумаченко Т.О., Сємішев В.І.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом епідеміо)
логія як наука бурхливо розвивається. Уявлення про структуру та зміст
цієї науки суттєво змінилось. Наразі епідеміологія розглядається як фун)
даментальна медична наука, яка належить до профілактичної медицини
[1, 2]. Попередження захворюваності, результати боротьби з інфекційними
хворобами, стан здоров'я населення багато в чому залежать від професіо)
налізму та активності медичних працівників практичної охорони здоров'я
та профілактичної медицини, що потребує глибокого знання епідеміології
та наявності певних компетенцій [2]. Сучасна медична наука використо)
вує популяційні епідеміологічні методи як найбільш точний, об'єктивний і
заключний етап встановлення причин (факторів ризику) захворюваності
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населення, а це стає підґрунтям для створення планів боротьби з різними
захворюваннями і профілактичних програм, а також формування державної
політики, направленої на охорону здоров'я населення. Саме популяцій)
ний підхід до збереження здоров'я відрізняє епідеміологію від клінічних дис)
циплін і створює певні труднощі при навчанні лікарів, особливо при отри)
манні ними певних компетенцій. Сучасний світ характеризується значною
мінливістю та глобалізацією. Посилюється міграція населення, зростають
потоки товарів, збільшуються відстані, на які вони переміщуються. Відбу)
вається динамічний вплив соціальних, медичних, культурних, організацій)
них і політичних змін на громадське здоров'я [3].

Зміни відбуваються не ізольовано, а у взаємодії, в результаті чого виникає
рухома і складна система, поведінку якої важко передбачити. Наслідки цих
змін особливо відчутні у сфері інфекційних захворювань. Між людиною і
збудниками інфекційних хвороб триває постійна еволюційна боротьба, в якій
мікроорганізми пристосовуються до мінливих умов. На інфекційні захво)
рювання та на процес боротьби з ними впливає складний комплекс фак)
торів, крім безпосередніх відносин між інфекційним агентом і організмом
людини. Ситуацію особливо ускладнює те, що між собою взаємодіють
мікроорганізми, організм людини, навколишнє середовище, різноманітні
суспільні фактори, при цьому весь час змінюється також система охорони
здоров'я [3].

Метою роботи була перевірка можливості використання педагогічних
технологій, які містять у собі симуляцію реальних ситуацій в професійній
діяльності лікаря)епідеміолога. Завдання роботи полягали в адаптації
створених раніше імітаційних моделей епідемічного процесу дифтерії, кору
та вірусного гепатиту В в навчальному процесі на післядипломному етапі
навчання лікарів)епідеміологів; перевірці можливостей моделей для опа)
нування практичних навичок епідеміологічної діагностики та прийняття
управлінського рішення.

Виклад основного матеріалу. При виконанні науково)дослідних робіт
на кафедрі епідеміології були створені імітаційні моделі епідемічного про)
цесу дифтерії, кору, вірусного гепатиту В [4–8]. Останню модель можна
також використовувати для вивчення епідемічного процесу інших інфекцій
з множинними шляхами передачі [7]. Моделі містять у собі параметри епі)
демічного процесу певної інфекції, які можуть бути змінені, внаслідок чого
виникає інша епідемічна ситуація. За допомогою створених моделей можна
прогнозувати динаміку і прояви епідемічного процесу в залежності від вве)
дених параметрів.

Нами проведена спроба використання розроблених моделей у навчаль)
ному процесі на післядипломному етапі освіти. Викладач вводить пара)
метри епідемічного процесу, додає умови (фактори), які впливають на інтен)
сивність та прояви епідемічного процесу, наприклад, питома вага щепле)
ного населення (в моделях епідемічного процесу дифтерії та кору) або
кількість споживачів ін'єкційних наркотиків (в моделі епідемічного процесу
вірусного гепатиту В). Курсант проводить епідеміологічну діагностику, прий)
має управлінське рішення, відповідно до якого вводить параметри в мо)
дель. Через декілька хвилин модель показує, яка епідемічна ситуація буде
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створена при такому управлінському рішенні. Курсант робить висновок,
чи правильне рішення він прийняв. Якщо ситуація погіршилась, курсант
вносить корективи в перелік протиепідемічних і профілактичних заходів і
знову перевіряє правильність своєї діяльності.

Позитивною рисою такого методу навчання є те, що кожний курсант
може самостійно здійснювати свою професійну діяльність і отримувати
певні компетенції, що сприятиме професійному розвитку лікаря. Лікар
залучається до сучасних технологій вивчення епідемічного процесу, роз)
ширює свій світогляд, опановує практичні навички проведення епідеміо)
логічного аналізу, постановки епідеміологічного діагнозу, прийняття уп)
равлінського рішення, планування комплексу профілактичних і протиепі)
демічних заходів, прогнозування розвитку епідемічного процесу. Недоліком
є недостатня кількість імітаційних моделей, відсутність методичних роз)
робок для викладачів та курсантів з даного методу навчання, що обмежує
його використання усіма викладачами. Також курсанти витрачають пев)
ний час на освоєння принципів роботи з моделями, що за відсутністю до)
статньої кількості відведених для навчання годин також є недоліком.

Висновки і перспективи у даному напрямку. Отже, досвід використання
імітаційних моделей епідемічного процесу в навчальній діяльності на після)
дипломному етапі освіти слід вважати позитивним. Імітаційне математичне
моделювання дозволяє розглядати значну кількість факторів, які вплива)
ють на епідемічний процес, дає можливість проводити експерименти з ними.
Педагогічна технологія використання методів, які симулюють реальну про)
фесійну діяльність, дозволяє оволодіти певними практичними навичками
та отримати необхідні для роботи компетенції, оцінити свій рівень профе)
сіоналізму, наблизити імітацію професійної діяльності до реальності з ви)
соким ступенем вірогідності. Необхідна розробка імітаційних моделей
епідемічного процесу інших груп інфекцій, що повинно бути підкріплено фінан)
сово. Також для використання імітаційних моделей на постійній основі слід
розробити навчально)методичні посібники для викладачів та курсантів та
створити можливість виконання професійних обов'язків у команді фахівців.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

З УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Чухно І.А.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний ринок праці
висуває високі вимоги до професійної компетентності, рівня знань та на)
вичок майбутніх випускників ВНЗ. Зміна характеру суспільних й економіч)
них відносин, реформування сфери охорони здоров'я вимагають від май)
бутнього фахівця у сфері медицини володіння, окрім професійних, також і
певним набором економічних й управлінських знань та вмінь.

Відповідно до таких компетентісних вимог, що висуваються сучасним
ринком праці та особливостями ведення професійної діяльності, у навчаль)
них планах майбутніх медиків мають місце окремі теми або навчальні дис)
ципліни з питань управління та менеджменту. Та, як показує досвід, ово)
лодіння лише теоретичними основами цих дисциплін є недостатнім для
майбутнього фахівця.

Формулювання цілей та постановка завдання. Метою цієї роботи є
обґрунтування використання педагогічного методу ситуаційних завдань
для ефективного оволодіння студентами медичних спеціальностей прак)
тичними навичками з управлінських дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Навчання управлінським дисциплінам
студентів медичних спеціальностей має низку особливостей, що усклад)
нюють швидке й ефективне оволодіння ними належним рівнем знань та
навичок. Зокрема серед особливостей можна відзначити такі:

– вивчення управлінських дисциплін чи тем здійснюється в стислі строки;
– для оволодіння необхідним матеріалом студентові слід засвоїти значні

об'єми навчально)методичного матеріалу;
– виклад матеріалу, професійна термінологія суттєво відрізняються

від звичних для засвоєння дисциплін професійного циклу; особливість уп)
равлінських дисциплін полягає також у тому, що в них часто немає єди)
ноправильної відповіді на ті чи інші питання й багато залежить від здат)
ності студента розглядати ситуацію цілісно та використовувати весь спектр
набутих теоретичних знань.

Опанування необхідним обсягом теоретичних знань та практичних на)
вичок вимагає застосування сучасних педагогічних технологій, що здатні
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