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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ
В СИМУЛЯЦІЇ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
У ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Псарьова В. Г.
доктор медичних наук, доцент,
доцент кафедри внутрішньої медицини
з центром респіраторної медицини
Сумський державний університет
м. Суми, Україна
В сучасних умовах навчальний процес вимагає постійного
вдосконалення, оскільки відбулися докорінні зміни стратегії і тактики
навчання у вищій школі. Головними характеристиками випускника
вузу в даний час є його мобільність і компетентність. Акценти при
вивченні навчальних дисциплін переносяться на сам процес пізнання,
ефективність якого залежить від активності самого студента. Тому в
сучасній освіті поряд із традиційними педагогічними технологіями
необхідно впровадження нових методик, які дозволяють наблизити
знання та навички фахівця до сучасних вимог. Ця сукупність прийомів
і засобів повинна бути спрямована, перш за все, на формування у
майбутніх фахівців поряд з теоретичними знаннями досить міцних
навичок практичної діяльності за обраним профілем. У цій новій
парадигмі найбільш ефективним представляється навчання за
допомогою активних методів, форми і засоби яких допомагають
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активізувати пізнавальну діяльність студентів: проблемні лекції,
семінари – дискусії, аналіз конкретних ситуацій, методи моделювання,
ділові та імітаційні ігри і т. д.
В умовах пандемії COVID 19 для оптимізації процесу навчання
викладачі вузу взаємодіють зі студентами більшою мірою віддалено.
Для організації навчального процесу за допомогою дистанційних
освітніх технологій найбільш актуальними форматами взаємодії зі
студентами є: онлайн формат – навчання в реальному часі з
використанням різних засобів зв’язку; офлайн формат – взаємодія зі
студентами в відкладеному режимі, що має на увазі самостійне
опанування матеріалу і виконання завдання в конкретний часовий
проміжок, але з комфортною для слухача швидкістю; електронна
пошта – технологія для відправки та отримання електронних листів;
месенджери і соціальні мережі – мають ряд безумовних переваг:
створення індивідуального або групового чату для спілкування;
відправка файлів різного формату; конференц-дзвінки; відеодзвінки, у
тому числі і в режимі конференції; створення своїх каналів або груп
для публікації матеріалів.
При переході на дистанційне навчання актуальним стає питання
отримання зворотного зв’язку, як від того, хто навчається (виконання
завдання), так і від викладача (оцінка виконаної роботи). Зворотній
зв’язок в широкому сенсі означає відгук, зворотну реакцію на будь-яку
дію чи подію. В контексті дистанційного навчання це може бути
інформація, що надається викладачем або студентом щодо аспектів
роботи або розуміння матеріалу.
Впровадження дистанційного навчання загострило проблему
залучення й утримання уваги студентів у процесі навчання. Поява
смартфонів і розвиток індустрії ігор відкрили викладачам нові
можливості. Гейміфікація або ігрофікація – це використання окремих
елементів ігор у неігрових практиках [1]. Від інших ігрових форматів
гейміфікація відрізняється тим, що її учасники орієнтовані на ціль своєї
реальної діяльності, а не на гру як таку. Ігрові елементи інтегруються
до реальних ситуацій для мотивації конкретних форм поведінки
у заданих умовах [2]. Гейміфікація може спрямовувати людську
поведінку. Цим вона схожа на технології переконування [3], розроблені
для впливу на поведінку без надмірного примусу до змін. Схвалення
через нарахування балів та просування у рейтингу може працювати як
стимул діяти у схвалюваний спосіб. Для досягнення мети люди
змінюють небажані моделі поведінки на користь більш ефективних.
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Довгий час вважалося, що потрібно чітко розділяти гру та роботу,
але сьогодення доводить, що ця думка не зовсім вірна. Сьогодні
елементи гри є у багатьох неігрових процесах. Гейміфікація спрямовує
ігрові патерни на розв’язання життєвих ситуацій. Вона реорганізовує і
перетворює досвід, який часто буває рутинним чи складним для «не
експертів». Головна мета використання ігрових елементів – створення
простору для продуктивної конкуренції та співпраці [4, 5].
У процесі підготовки лікаря першочергове місце займає практикоорієнтоване навчання. Симуляція – це створення моделі хвороби або
симптомів із навчальною метою. Слід зазначити, що комплексність і
системність підходів, присутніх у концепції медичної симуляції,
дозволяють застосовувати в навчальному процесі елементи ігрового
процесу, при правильному балансі яких із навчальними завданнями
підвищується ефективність освітніх результатів.
Інтерактивний характер медичного моделювання надає широкі
можливості учасникам отримувати і розвивати свої первинні навички
та компетенції з невідкладних станів в клініці внутрішньої медицини:
побудова стратегій, вирішення тактичних і практичних завдань – тобто
навчитися робити все те, що можна засвоїти тільки в практичній
діяльності.
Переваги медичної симуляції (моделювання):
1) медичне моделювання скорочує розрив між теорією і роботою
над пацієнтом;
2) медична симуляція є гнучкою і може бути адаптована до різних
тем курсів;
3) медичне моделювання використовується для удосконалення
клінічних навичок;
4) медична
симуляція
допомагає
студентові
спокійно
налаштуватися на зустріч з пацієнтами;
5) за допомогою медичної симуляції можна відпрацювати навички
широкого спектру діагностики та процедур, без участі реального
пацієнта;
6) медичні тренажери і симулятори для опанування клінічних
навичок можуть бути використані для оцінки знань і вмінь студентів –
медиків.
Матеріали і методи. Для навчання та контролю засвоєння
практичних навичок студентами Сумського державного університету
при вивченні дисципліни «Невідкладні стани в клініці внутрішньої
медицини» була запропонована наступна стратегія подачі матеріалу:
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1. Навчальне відео з поясненням алгоритму виконання навички.
Змодельована реальна ситуація відображає реальну практичну
проблему. Завдання студента – проаналізувати ситуацію і співставити
навичку, продемонстровану викладачем, із оцінювальним чек-листком.
2. Відео виконання навички (без пояснень).
3. Для контролю знань пропонується відео виконання навички із
навмисно допущеними помилками у виконанні алгоритму. Студент
виступає в якості експерта і оцінює вірність послідовності дій,
заповнюючи при цьому чек-листок.
Результати виконаної роботи викладач оцінює обраними на власний
розсуд елементами гейміфікації:
1. Балами – нагородою за успішно виконане завдання.
2. Створенням таблиці лідерів – рейтингу студентів за кількістю
балів.
3. Наявністю рівнів – розбиття великих тем, на невеликі рівні за
певним критерієм, що здаються не такими важкими та великими для
виконання.
4. Статистичним оцінюванням – візуалізацією прогресу навчання,
відображення кількості правильно виконаних практичних навичок.
Результати. Дистанційне навчання повністю не замінює спілкування
наживо, але має свої переваги. Гейміфікація завжди передбачає
прийняття обдуманого рішення, мотивує, активізує увагу,
запам’ятовування, інтерес, сприйняття і мислення.
Використання елементів гейміфікації в симуляції, як новий
інструмент у викладанні медичних дисциплін надає значних переваг:
1) можливість зробити процес вивчення матеріалу цікавим і
різнобарвним;
2) матеріал запам’ятовується без зайвих вольових зусиль;
3) додаткові емоції підвищують рівень запам’ятовування;
4) краща мотивація студентів;
5) можливість постійного моніторингу прогресу студента.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ
Пугач М. М.
кандидат медичних наук,
асистент кафедри педіатрії № 1
Вінницький національний медичний університет
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м. Харків, Україна
Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став
неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників
освітнього процесу. І хоча дистанційне навчання не є заміною очного
та ніколи не планувалось на довгострокову перспективу, воно може
стати ефективним інструментом не тільки під час карантину.
За умови дистанційного навчання активна роль викладача не
зменшується, оскільки він має оволодіти новими цифровими
компетентностями і можливостями роботи з масивами даних та
інформацією, проявити креативність та професіоналізм, щоб домогтися
найкращого засвоєння пройденого матеріалу у студентів.
Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами
навчання. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого
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