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Щоб поліпшити вищу освіту і виховати кваліфікованих і конкурентоспроможних.спеціалістів, в  Україні 
переходять на стандарти Болонської декларації.  Ал е  усього випливає висновок: українська медична освітня 
система не готова до її впровадження.
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Безумовним виміром якості продукції вищої освіти як сектора національної економіки є людський 
капітал як сукупність певних якостей людини: здоров' я„: природних здібностей, освіти, професіоналіз
му і мобільності.

Медичні кадри - це стратетічниіа капітал,,;|Д0%  усіх капіталовкладень у галузь охорони здоров'я у 
світі спрямовані саме на кадрове забезпечення. Однак у зв'язку з пожвавленням міграцій населення 
на Землі значно прискорився процес відтоку кадрів з одних держав у інші Звісно, розвинені країни 
світу мають низку переваг у галузі підготовки кадрів. Одна з них - вони твердо знають, скільки мають 
кадрі вві скільки їм їх ще потрібно. На жаль, цього не скажеш про країни колишнього СРСР. Так, і в 
Україні живуть у повному незнанні, скільки потрібно підготувати кадрів на найближчі 10-15 років, якого 
саме фаху, скільки на це потрібно грошей.

Напротивагу українській, директивній системі освіти, західна освітня система базується на ринко
вих засадах - на засадах попиту і пропозицій. Взаємовплив попиту і пропозицій простежується всюди - 
від рівня навчального закладу до рівня конкретного викладача. Саме рівень знань, а отже, ї  якість 
кінцевого "товару"' (рівень і кваліфікація спеціаліста-випускника) і є вирішальним фактором, що 
впливає на попит і послуги конкретного навчального закладу. Останній надає унікальну освітню послу
гу, яку споживає студент. Так, здобувач освіти на Заході вільний не лише в орієнтації на навчальний 
заклад та спеціальність, а й у виборі курсів для вивчення і викладачів відповідно до своїх потреб і 
рівня підготовкибіз'рамках обраної ним спеціальності. Вищий навчальний заклад орієнтується не тільки 
на норми міністерств та відомств, а й на запити потенційних замовників- роботодавців.

Роботодавець своєю чергою дивиться на рейтинг навчального закладу і рівень підготовки студен
та, відповідність переліку дисциплін та інтересів студента профілю діяльності підприємства.

Щоб поліпшити вищу освіту і виховати привабливих і конкурентоспроможних спеціалістів для 
європейського простору, ми почали переходити на стандарти Болонської декларації, яка була прийня
та в країнах Європи у 1999 році. Вона має низку невирішених питань, але це зразок. Тому вона має 
бути зразком і для України, яка належить до 40 держав, що підписали декларацію.

Однак не всі держави такюліпо, як Україна, копіюють положення Болонського процесу. Низка країн 
Європи взагалі не підписали декларації, деякі країни, що її підписали, не погодилися поширювати 
Болонські стандарти, у своїй-державі на медицину. А хто поширює їх на медицину, намагається по- 
своєму "викручуватися,", щоб, з одного боку, бути з Європою, з іншого, щоб не завдати шкоди 
національній системі охорони здоров 'я.

Кожна країна має свої національні модифікації впровадження Болонської декларації. Має свої й 
Україна. Якщо Болонська декларація передбачає від 2 до 10 років післядипломної освіти лікаря, то в 
Україні вона триває від 1,5 до 3 років. Оскільки ми бідні, то, мовляв, нема нам як «розганятися» на 
тривалу'й#лядипломну підготовку медика. І хоча, за словами представника міністерства, це мінімум, 
для українських інтернів і оте 3-річне навчання виявляється задовгим, за нього треба платити гроші, 
до того ж немалі. У гонитві за Болонським процесом в Україні значно скоротили перелік медичних 
спеціальностей - із 53 до 29.

В освітню структуру вищих навчальних закладів упроваджені кредитна і модульно-рейтингова сис
теми навчання і контролю, скорочено робочий тиждень із 40-42 до 24-28 годин, суттєво збільшено об
сяг самостійної роботи студентів, уведені в навчальний процес нові, прогресивніші методи рейїингової 
оцінки знань і вмінь студента. Уже натепер частка самостійної роботи в Україні становить 40%. Якщо 
комп'ютеризація медвишів прискориться, то самостійна робота становитиме і всі 60%. Але ми переко
нані, що ця система непридатна для медичної освіти, оскільки студенти за час навчання мають навчи
тися правилам спілкування з хворими, діагностики та опанувати практичними навичками.

З огляду на підписання Болонської декларації українська медична освіта зараз перебуває в стані 
перебудови. Зрозуміло, що вона має низку нерозв’язаних проблем. Найгостріші з них - неповна 
відповідність стандартам ЄС, зниження якості підготовки спеціалістів через зниження мотивації до 
навчання, брак університетських клінік в Україні, невідповідність умов навчання вимогам часу, низький 
соціальний захист викладачів медичних навчальних закладів (зарплата викладача в Україні становить 
лише 170-200 евро).
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і  Саме тому запровадити Болонську.систему в нашій країні зможемо лише за умови зміни психології 
та традицій управління вищої школи, вироблення новітньоїгфілософії освітньої діяльності-, запрова
дження нових принципів організації навчального процесу.: Мають з'явитися нові технології засвоєння 
знань, скластися новий тип відносин.між/викладач'ёмл студентом.

Ми дійшли висновку, їдо нині українська медична освітня система ще не готова до впровадження 
Болонського' процесу;Керівникиомедзакладів побоюються цього' нововведення, бо вважають, що віт
чизняна охорона здоров'я втратить свої позитивнгздобутки Але, очевидно, комусь дуже хочеться ба
чити на території'Укріаїйи європейські стандарти Щ іч н о ї  освіти По-іншому1?! не'скажеш 
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Участь України в Болонському процесі потребує 'системної реорганізації національного простору вищої 
освіти з акцентуванням уваги на проблемних стратегічних напрямах. Основні зусилля пропонується сконцент
рувати на розвитку міжнародної та внутрішньої мобільності. , 1 ’
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У суспільстві невпинно зростає попит на висококваліфікованих спеціалістів-універсал ів, які мають 
не лише спеціалізовану професійну підготовку, а й успішно опановують навичками інноваційної, під
приємницької та управлінської діяльності, ійаксимально використовують індивідуальні здібності.

Для цього потрібно розпочати з розвитку-і реформування підготовки нового покоління медичних 
працівників, упровадження інноваційної діяльності в ринкових умовах. ■

Нині глобальною світовою тенденцією є поетапний перехід на реалізацію положень Болонського 
процесу. Його основними засадами є 6 ключових позицій.

;;Д. Уведення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли навчання: 1-й до 
одержання першого академічного ступеня (тривалість не менше 3-х і не більше 4-х років) («бака
лавр»); 2-й — після його одержання. Навчання впродовж другого циклу може передбачити отримання 
ступеня «магістра» (через 1-2 роки) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості на
вчання 7-8 років).

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити у всіх національних системах 
о с в іт  систему’обліку трудомісткості навчальної роботи'в Кредитах. За основу пропонується прийняти 
ЕСТБ, зробивши її накопичувальною системою, здатиою працювати" в^рамках концепції «навчання 
впродовж усього життя»

3. Контроль якості освіти Передбачається організація акредитаційних агентств, незалежних від на
ціональних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті на
вчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, які отримали випускники. |

4. Розширення мобільності: Передбачається' істотний розвиток мобільності студентів. Окрім того, 
ставиться питання про розширення мобільності викладацького й іншого персоналу для взаємного зба
гачення європейським досвідом.

5. Забезпечення працевлаштування випускників Одним із важливих положень Болонського проце- 
^^.'.Йріентація вищих навчальних закладів на остаточний результат знання й уміння випусКнйк'|в ма- 
ю'ть бути застосовані та'практично використанї иЬ благо всієї Європи Усі академічні ступені й інші 
кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікації, 
має бути спрощене.

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних завдань, що має 
бути вирішеним у рамках Болонського процесу, є залучення до Європи більшої кількості студентів із 
інших регіонів світу.

Прагнення до формування професійної мобільності кадрів,є однією зілсвітових тенденцій, що впли
вають на процес модернізації та реформування національних систем освіти. Навчання, стажування і 
дослідницька робота за кордоном збагачують індивідуальний досвід людини, дають їй можливість діз-
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