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Ознакою розвитку сучасної медичної освіти й науки стали інтеграційні та глобалізаційні тенденції, які охоплю
ють усі медичні спеціальності. У зв'язку з цим пошук удосконалених методик викладання, що гармонійно поєдну
ють знання й високоефективні технології, традиції наукової школи й новації, українські особливості та світові тен
денції, стає особливо актуальним.

Для того, щоб мати високі конкурентні позиції, необхідно підтримувати й розвивати викладацький потенціал як 
визначальний і ефективний фактор розвитку будь-якого ЗВО.

Історія й практика засвідчують, що методична організація навчального процесу виступає не лише чинником 
загальної успішності, а й одним із найпотужніших важелів розвитку особистості здобувана освіти, майбутнього лі
каря [1].

Особливого значення методична організація навчання набула сьогодні. Адже ще у XX столітті сталися істотні 
зміни в характері накопичення знань у всіх галузях. Порівняємо: якщо ще сто років тому подвоєння обсягу знань, 
особливо у фундаментальних дисциплінах, відбувалося за п'ятдесят -  сто років і молода людина за час навчання 
могла вивчити майже все, що було відкрите, розроблене, досліджене, то нині подвоєння знань у багатьох спеціа
льностях відбувається вдесятеро швидше. Стоматологія -  медична галузь, що розвивається стрімкими темпами. 
Отже, виникає потреба навчити студента самостійно вирішувати типові й нетипові завдання, вести пошук інфор
мації, постійно засвоювати нові знання. Для реалізації цього необхідні нові підходи до організації навчальної дія
льності та створення сприятливих умов [2].

Глобалізація в освіті веде до розширення академічної мобільності, уніфікації навчальних планів і методів на
вчання, стрімкого розвитку дистанційного навчання; зміцнюється розуміння необхідності використання нових 
форм у освіті. Досить відомі програми навчання студентів за обміном: «Еразмус» (Євросоюз), DAAD (Німеччина), 
Global UGRAD (СІ1ІА) [3]. Усе більше студентів щороку виявляють бажання використати таку можливість. Цьому 
сприяють взаємне визнання дипломів, формування європейського університету, здобуття другої вищої освіти, 
створення європейського центру розвитку освіти, необмежені державні кордони інституту вищої освіти [2].

Формування європейського освітнього простору підпорядковане таким завданням: збільшити здатність випус
кників до працевлаштування, підвищити мобільність громадян, употужнити потенціал конкурентоспроможності 
освіти. Глобальні процеси в сучасному світі стають каталізатором трансформації традиційної системи освіти. Дія
льність більшості освітніх установ реорганізується згідно з розвитком і використанням інформаційних технологій у 
поширенні знань, що є одним із головних завдань покращення якості освіти у XXI столітті. Формуються єдиний 
освітній простір і світовий ринок освітніх послуг.

Одним із головних завдань покращення якості освіти у XXI столітті стало застосування нових інформаційних 
технологій у поширенні знань. Така освіта найдемократичніша, може адаптуватися до рівня знань і запитів тих, 
хто має мотивацію до навчання, якісна освіта стає доступною для кожного, незалежно від місця його проживання. 
У зв'язку з цим багато країн звертаються до ідеї безперервної дистанційної освіти, у рамках якої базова освіта 
розглядається лише як підготовка до професійної кар'єри. В умовах інтенсифікації наукових знань, що становить 
основу глобальної економіки, навчання впродовж усього життя має стати пріоритетним. За кордоном система 
освіти активно реалізовує дистанційне навчання за допомогою тьюторства -  педагогічної діяльності, спрямованої 
на організаційно-педагогічне керівництво самостійною роботою тих, хто навчається, за індивідуальним планом 
або в умовах, коли на самостійне опрацювання наукових джерел відведено значний відсоток навчального часу.

Освіта у ХХ\ столітті стає інструментом взаємопроникнення не лише знань і технологій, а й капіталу, інструме
нтом боротьби за ринок, вирішення геополітичних завдань. При цьому дистанційні технології, характеризуючись 
високим ступенем охоплення і зручністю, відіграють провідну роль. Останнім часом дистанційне навчання почи
нає широко впроваджуватися в Україні, в основному внаслідок епідеміологічної ситуації.

Характерними рисами сучасного освітнього процесу стали гнучкість, адаптивність, модульність, економічна 
ефективність, орієнтація на споживача, опора на передові комунікаційні й інформаційні технології. Завдяки цьому 
створились умови для розвитку світового освітнього простору, експорту й імпорту освіти, об'єднання світового ін
телектуального, творчого, інформаційного й науково-педагогічного потенціалів. Сучасні засоби телекомунікації 
дозволяють розробити ефективні навчальні технології, що набагато підвищує якість і доступність освіти. Для по
дальшого розвитку інформаційних освітніх технологій необхідно розв'язати такі стратегічні проблеми:

- систематизація, тобто має бути єдина стратегічна політика в освітньому процесі;
- комплексність (спільне використання педагогічного, навчально-методичного й організаційного забезпе

чення інформаційних освітніх технологій);
- комунікація (необхідно підвищити рівень телекомунікаційних технологій і забезпечити їх необхідним фі

нансуванням);
- стандартизація (чинні інформаційні освітні системи якісно відрізняються за моделями, технологіями, фо

рмами організації);
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- нормативно-правове забезпечення.
Розв'язання цих проблем приведе до різкого підвищення якості освіти, яка є могутнім чинником розвитку духо

вної культури українського народу, відтворення продуктивних сил суспільства.
У галузі медичної освіти це сприятиме покращенню фундаментальної наукової та професійно-практичної під

готовки майбутніх лікарів, формуванню високого інтелектуального потенціалу й усебічного розвитку особистості.
У реформуванні освіти в Україні значною мірою враховується об'єктивний вплив загальних для сучасної циві

лізації тенденцій розвитку. Перша тенденція -  посилення процесу глобалізації економіки, взаємозв'язку і взаємо
залежності держав світу. Друга тенденція зумовлена формуванням позитивних умов для індивідуального розвит
ку особи, її самореалізації у світі.

Якісна освіта як головна складова людського капіталу стала основоположним елементом конкурентоспромож
ності й стійкого розвитку країни. До індексу розвитку людського капіталу (HDI), який визначає Організація Об'єд
наних Націй, вища освіта входить із перевагою 1/6 і вимірюється коефіцієнтом охоплення вищою освітою молоді у 
відповідному віці.

Отже, інтеграція української вищої освіти в європейський і світовий освітній простір можлива лише за умов 
реформування й модернізації підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти країни. Якщо внаслідок таких дій рі
вень вищої освіти в Україні підвищиться, це буде вагомим внеском національної вищої школи в перспективне 
майбутнє нашого суспільства і сприятиме визнанню держави Україна серед рівноправних членів Європейського 
Союзу [4].

Серед загальних тенденцій у медичній освіті України можна виокремити також невідповідність бюджетного фі
нансування вимогам суспільства до якості навчання й виховання; певну орієнтацію з боку органів управління осві
тою на самофінансування, підприємницьку діяльність навчальних закладів. Не можна залишити поза увагою й та
кі тенденції як «старіння» педагогічних кадрів, відсутність високої мотивації для підвищення професійної майсте
рності та справді творчої праці. У той же час у керівництва ЗВО спостерігається тенденція до оволодіння техноло
гіями професійного менеджменту і втілення їх в управління.

Перспективи управління системою освіти: формування нового бачення освітніх проблем усіма його учасника
ми. Адже сьогодні освіта перестала бути однією з галузей народного господарства, державним відомством; вона 
дійсно стає однією з форм суспільної практики [5].

Реалізація завдань інтеграції вищої освіти вимагає від суспільства розуміння важливості освіти для його пода
льшого розвитку в новому тисячолітті, консолідації дій відповідних державних і недержавних структур усіх рівнів, 
найширшого залучення вищої школи України до загальноєвропейського інтелектуального, освітнього й науково- 
технічного простору [4,5].
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Особливостями вивчення клінічних дисциплін прикладного характеру є необхідність активного застосування 
технологій навчального процесу, що сприяють розвитку в студентів клінічного мислення і стимулюють активне 
опанування практичних навичок і вмінь [3; 6].

Застосування ситуаційних завдань при вивченні клінічних дисциплін дозволяє виробити навички роботи з пев
ним обсягом інформації, розвинути вміння висловлювати й відстоювати свою точку зору, формувати власну дум
ку на основі теоретичних знань, самостійно приймати рішення, а також сприяє формуванню ключових професій
них компетенцій майбутніх фахівців: аналітичні, практичні та творчі вміння, а при вирішенні завдань у малих гру
пах -  ще й комунікативні та соціальні вміння [2].

При формуванні компетенції майбутнього лікаря застосування ситуаційних задач стимулює інтерес до пред-
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