
Лікувально-консультативна допомога була направлена на курацію хворих 
в стаціонарі, консультації та спеціалізовані прийоми в поліклініці, проведення 
діагностичних обстежень та виконання оперативних втручань, а також плано
во-консультативна допомога населенню Рівненської області.

Практичні лікарі Рівненщини з вдячністю згадають викладачів кафедри і по 
теперішній час постійно підтримують тісні зв’язки як в науковому, так і в плані 
лїкувальння пацієнтів.
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У зв’язку з соціальними, інтелектуальними та організаційними змінами у 

світі медична освіта потребує реформування. Серед держав різного політич
ного, економічного та соціального рівня спостерігається тенденція до уніфі
кації системи медичної освіти. Наша держава обрала, курс на європейську 
інтеграцію і важливою умовою при цьому є перехід освіти на Болонську сис
тему навчання.

Вища медична освіта в Україні істотно реформувалася за роки незалеж
ності. Реформа наблизила медичну освіту до практики і зберегла накопичений 
потенціал.

Приєднання України до Болонського процесу у 2005 році забезпечило не
зворотність вітчизняної освітньої євроінтеграції. Процес інтеграції вищої ме
дичної освіти у європейський та світовий простір вимагає і потребує вирі
шення цілого ряду питань, і в першу чергу, підвищення якості підготовки 
фахівців.

Основна мета впровадження положень Болонського процесу на післядип- 
ломному етані навчання — це створення умов для безперевного професійного 
розвитку лікаря, консолідація зусиль науково-педагогічного потенціалу ви
щих навчальних закладів на підготовку спеціалістів, юнкурентноспроможних 
на європейському та світовому ринку праці.

Основні задачі реформування вищої медичної освіти:
- постійне взаємо поєднання медичної освіти та практики, збереження на

бутих знань і накопиченого потенціалу;
- досягнення світового рівня знань лікаря;
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- визнання міжнародною спільнотою дипломів та наукових ступенів,
- створення єдиних стандартів медичної освіти.
Болонський процес-це процес створення єдиного європейського освітнього 

та наукового простору, єдиних критеріїв і стандартів у масштабах континенту.
Основні питання Болонського процесу на ніслядипломному етапі:
1. Що принципово необхідно змінити в навчальному плані та в організації 

навчального процесу з лікарями-інтсрнами та лікарями-курсантами?
2. Які цикли вдосконалення необхідно виділяти та яка їх тривалість?
3. Яке навантаження повинно бути у викладачів і як його враховувати?
4. Як враховувати навантаження викладачів із урахуванням самостійної 

роботи лікарів-курсантів?
5. Яким чином створювати модулі на ніслядипломному етапі навчання, 

що приймати за модуль (розділ дисципліни чи вид підвищення кваліфікації)?
6. Яким чином виходити на Європейську систему оцінок?
Переваги Болонського процесу навчання:
- дає можливість отримати освіту світового рівня;
- можливість навчатися та працювати в будь-якій країні;
- мати систему спеціалістів та систему освіти світового рівня.
Першим кроком щодо втілення основних положень Болонської системи у

иіслядшгаомну освіту в нашій державі став наказ МОЗ України №484 від 07.07. 
2009р., який вдосконалює систему атестації лікарів і запроваджує шкалу зна
чень різних видів діяльності лікарів у між атестаційний період (бальну систему 
атестації). Впровадження цього наказу в практику передбачає нові підходи в 
організації післядигоюмного навчання лікарів. Важливим і принциповим ви
дом підготовки, на нашу думку, набувають тематичні цикли підвищення квал
іфікації різних термінів -  від одного до шести тижнів. Тематичні циклі дають 
можливість суттєво підвищиш професійну майс терність лікарів із певних видів 
надання медичної допомоги, оволодіти сучасними методами діагностики та 
лікування.
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Високі вимоги до якості підготовки медичних кадрів, що відповідають су
часним міжнародним освітнім стандартам, спонукають до пошуку ефектив
них освітніх технологій з використашим передових технічних засобів, а саме
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