
До вершин мудрості нас ведуть три шляхи: 

шлях роздумів – найблагородніший, 

шлях імітації – найдоступніший 

та гіркий шлях – власних помилках 

Конфуцій 

 

У сучасному світі, в часи значного прогресу в галузі медицини, суспільство 

хоче отримувати якісні медичні послуги. Саме цей показник та якість життя 

пацієнтів після проведеного лікування повинні бути основою оцінки професійної 

компетентності майбутніх фахівців та закладів практичної охорони здоров’я в 

цілому. 

Класична система клінічної медичної освіти не здатна в повному обсязі 

вирішити проблеми якісної практичної підготовки медичних кадрів. Тому, 

вирішальне завдання, яке стоїть перед викладачами Чернівецького медичного 

коледжу БДМУ – створення умов для розвитку у здобувачів освіти професійних 

компетенцій та чіткого виконання ними практичних вмінь без ризику нанесення 

шкоди пацієнтові. 

Майбутні сестри медичні, фельдшери, акушерки повинні вміти швидко 

приймати рішення та бездоганно виконувати певні маніпуляції або втручання, 

особливо під час невідкладних станів.  

Симуляційні технології в медичній освіті – сучасні методи навчання та 

оцінки практичних навичок, вмінь та знань, які базуються на реалістичному 

моделюванні клінічної ситуації з використанням біологічних, механічних, 

електронних та комп’ютерних моделей. 

У Чернівецькому медичному коледжі створені симуляційні кабінети з 

внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, а також два 

навчально-тренувальні кабінети, які призначені для симуляційних тренінгів з 

клінічних дисциплін та оснащені сучасними медичними муляжами, фантомами, 

тренажерами, інструментарієм. 

  



                    
 

                
 



  
    

              



 
 

 
 

Під час навчальної практики з дисциплін професійно-практичної підготовки 

використовуються наступні симуляційні технології: 

візуальні – клінічні навчальні посібники, електронні підручники, навчальні 

комп’ютерні ігри, відеофільми, які забезпечують ознайомлення з практичними 

діями, їх послідовністю та технікою виконання маніпуляцій 

тактильні – моделі-тренажери, моделі-імітатори, реалістичні фантоми 

органів, стандартизований пацієнт, роль якого виконує студент для 

відпрацьовування медичних прийомів при виконанні ін'єкцій, пункцій, 

катетеризації, догляді за пацієнтами, під час яких відбувається відтворення та 



відпрацювання практичних вмінь, тобто послідовність скоординованих рухів в 

момент виконання тієї чи іншої маніпуляції і як результат – набуття практичного 

вміння 

апаратні – медичне устаткування та апаратура: електрокардіографи (ЕКГ) 

портативні й стаціонарні; спеціалізовані ЕКГ-комплекси для здобуття 

традиційних і довготривалих (24 год) кардіограм; сфігмоманометри або 

тонометри; спірографи, пневмотахометри та інші, які забезпечують вміння 

працювати з сучасними діагностичними приладами та засоби, що відіграють 

важливу роль для визначення стану здоров’я людини. 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

                   
 



 
 

 



 
«Програма максимум» нашого педагогічного колективу на найближче 

майбутнє – це розробка наскрізної навчальної технології, яка зможе забезпечити 

формування кожної практичної навички з використанням моделей (фантомів, 

манекенів, муляжів), стандартизованих пацієнтів, які повторюватимуться на 

кожному етапі навчання. Проте, симуляційне навчання – це не альтернатива 

«живого» спілкування з пацієнтами, а засіб, який допомагає зробити це 

спілкування більш ефективним та комфортним для пацієнта й студента.  

Оскільки медична освіта в силу своєї специфіки не може здійснюватися 

тільки теоретично, за межами закладів практичної охорони здоров’я та за 

відсутності реальних пацієнтів, освітньо-професійні програми підготовки 

фахівців спеціальності «Медсестринство» передбачають практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути спеціальні (фахові) 

компетентності шляхом проведення навчальної практики в реальних умовах на 

базах ЗОЗ м. Чернівців та області безпосередньо біля ліжка пацієнта. 

Випускники спеціальності «Медсестринство» після закінчення навчання в 

Чернівецькому медичному коледжі отримують також соціальні навички, які є 

особливо важливими, оскільки сестри медичні бакалаври, фельдшери, акушерки 

повинні демонструвати толерантність, комунікативність, емпатію, а також 

використовуючи стратегію спілкування та навички міжособистісної взаємодії 

уміти донести до пацієнтів, членів їх родин, колег свою професійну позицію; 

аргументувати свою професійну діяльність по відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору професійних та правових стандартів; 

встановлювати довірливі відносини з пацієнтами, проводити психотерапію, 

виконувати комунікативну роль між особами, які мають до даного випадку 

відношення.  

У майбутньому це буде мати відображення в якості медичної допомоги, яка 

надається, скороченні кількості помилок медичного персоналу під час 

діагностики та лікування пацієнтів, підвищить рівень конкурентоспроможності 

випускників для зовнішніх стейкхолдерів.  


