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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ВИКЛАДАННЯМ СУЧАСНИХ 
МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ

Васильєва К.В., Попова І.Б., Гладков О.І., Безега О.В.
Українська медична стоматологічна академія

Сучасна система охорони здоров'я гостро потребує творчих особистостей, які здатні здобувати потрібні 
знання і досвід для підготовки інших фахівців. Україна має входити в Болонський процес, не руйнуючи при цьо
му основ своєї освіти, а розвиваючи їх, за подальшого вдосконалення системи національної медичної освіти з 
урахуванням освітніх стандартів. Забезпечення інноваційного характеру медичної освіти якісно нового рівня з 
урахуванням сучасних вимог і світових тенденцій із формуванням системи безперервної освіти як інструмен
та професійного розвитку має стати стратегічною метою.

Ключові слова: медична освіта, компетентність, Болонський процес, сучасні методи діагностики і ліку
вання, дерматвенерологія.
At the present stage in the health care system there is a need for creative individuals, who are able to acquire the neces
sary knowledge and experience to train other professionals. Ukraine should enter the Bologna Process, without destroy
ing the foundations o f its education, but developing them, with the further improvement o f the system o f national medical 
education in accordance with educational standards. Ensuring the innovative nature o f medical education is a new level 
that takes into account modern requirements and global trends, while the formation o f a continuing education system as 
a tool for professional development should become a strategic goal.

Keywords: medical education, competence, the Bologna Process, modern methods of diagnostics and 
treatment, Dermatovenereology.

Період кінця XX і початку XXI сторіччя характеризується глибокими змінами освітніх систем, серед яких -  змі
на цільової орієнтації, рівневої організації навчального процесу, перехід до розробки і застосування нових інтег
ральних методологічних підходів і дидактичних принципів при відборі, структуруванні та проектуванні змісту на
вчання [2;3;6;10]. Сучасна вища медична школа перебуває в руслі пошуку і впровадження нових методів і техно
логій, спрямованих на реалізацію основних стратегій: компетентнісного підходу, виховання всебічно і гармонійно 
розвиненої особистості з активною соціальною орієнтацією в життя [2;3;6]. Досі традиційна післядипломна безпе
рервна професійна освіта в нашій країні, як система здобуття знань, відстає від реальних потреб сучасної медич
ної науки і вимог міжнародної медичної практики, тому назріла необхідність суттєвих змін у цій галузі. До основ
них причин зниження якості медичної освіти належать: низький рівень оснащеності навчального процесу, знижен
ня освітнього рівня, недостатня клінічна підготовка лікаря, низька мотивація лікаря до підвищення професійного 
рівня [6-8].

Поняття освіти включає цілеспрямовану пізнавальну діяльність людей з отримання знань, умінь і навичок або 
їх удосконалення. Актуальність проблеми методології та дидактики навчання в медичному з Во  полягає в тому, 
що досі відсутня обґрунтована теорія змістових основ професійної освіти, хоча окремі аспекти теорії отримали 
своє рішення (світоглядний принцип; діяльнісний підхід; особистісно зорієнтоване навчання та ін.) [1;3;5;9].

Важливість і доцільність цього зумовлені тим, що на завершальній стадії пізнавального процесу у свідомості 
особи, яка навчається, має бути сформовано глибоке і цілісне осмислення всіх аспектів досліджуваної теорії [1-3]. 
Тепер уже не людину вчать, а людина вчиться. Логіка освіти спрямована на самостійну роботу особистості, де 
вона (особистість) переходить на новий рівень творчого розвитку [1;3;5;6].

З кінця минулого сторіччя з'являється термін «компетенція» (неможливо навчити, можна тільки навчитися), 
тобто суттю освіти стає самоосвіта. Усе інше -  тільки фактори, ресурси й умови, що сприяють або перешкоджа
ють нормальному розвитку процесу самоосвіти, про що говорив ще в 1885 р. П.Ф. Кантер. Компетенція -  характе
ристика вимог до людини, які дозволять стати їй компетентною в певному виді діяльності, здатність на основі 
органічної єдності знань, умінь і досвіду виконувати і звичну, і нову професійну діяльність [3; 11 ;16].

В Україні завжди пильну увагу звертали на ефективність і якість підготовки фахівців. При входженні в 
європейський і світовий освітній простір потрібно не втратити здобутки вітчизняних освітніх традицій. На жаль, 
нині розвиток системи медичної освіти й охорони здоров'я набуває хворобливих форм, оскільки мова йде не про 
освіту або лікування, а про надання послуг у сфері освіти і медицини [4;7-9].
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нові методи підготовки інших фахівців. Важлива творча педагогічна індивідуальність, яка завжди опосередкована 
особистими якостями викладача, адже творча своєрідність -  це вища характеристика педагога. Україна має вхо
дити в Болонський процес, не руйнуючи при цьому основ своєї освіти, а розвиваючи їх, за подальшого вдоскона
лення системи національної медичної освіти з урахуванням освітніх стандартів. Забезпечення інноваційного ха
рактеру медичної освіти якісно нового рівня з урахуванням сучасних вимог і світових тенденцій із формуванням 
системи безперервної освіти як інструмента професійного розвитку має стати стратегічною метою, а досягнення 
цієї мети передбачає вирішення стратегічних завдань: упровадження компетентнісного підходу, розвиток 
варіативності освітніх програм із використанням нових освітніх технологій, упровадження ефективної якісної 
підготовки і перепідготовки фахівців на базі досвіду передових інститутів, формування системи зовнішньої 
незалежної сертифікації професійних компетенцій і акредитації фахівців, створення системи безперервного 
професійного розвитку, заснованої на принципах відкритого освітнього простору.
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