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Моделююча система сучасної медичної освіти – Болонський процес – 

передбачає стандартизацію та уніфікацію підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівню «лікар-стоматолог». 

Кредитно-модульна система навчання згідно засад Болонського 

процесу впроваджена на 1 – 3 курсах стоматологічного факультету Вищого 

державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія», відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Указу Президента України № 199 від 17.02.2004 р. «Про заходи щодо 

вдосконалення системи вищої освіти України» та наказу МОЗ України від 

08.07.2010 р. № 541 «Про затвердження та введення навчального плану 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню «лікар-стоматолог» у 

вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю 

«Стоматологія» [3]. Загалом за цією системою навчається 737 студентів 

першого, другого та третього курсу стоматологічного факультету. 

Впровадження кредитно-модульної системи навчання позитивно вплинуло на 

навчальний процес на факультеті, а саме: 

1. Порівняно з минулими роками навчання, до впровадження 

Болонського процесу на стоматологічному факультеті, помітно зменшилась 

кількість студентів, що мають академічну заборгованість. Якщо, на 1-му 

курсі у 2009 році (тобто до впровадження Болонської системи) станом на 31 

жовтня заборгованість у вигляді пропущених занять мали 72 студенти, то у 



2010 році лише 16. При аналізі результатів зимової сесії 2009-го та 2010-го 

років на 1 курсі стоматологічного факультету, виявляється, що до 

впровадження кредитно-модульної системи навчання, невстигаючих 

студентів було майже втричі більше, 22 та 63 студенти відповідно. 

2. Наявність фіксованої кількості балів яку повинен набрати кожен 

студент для допуску до підсумкового модульного контролю, безумовно 

заохочує студентів до кращої підготовки до кожного окремого практичного 

заняття. 

3. Впровадження системи ранжування за ECTS створює здорову 

конкуренцію, що підвищує мотивацію студентів до навчання. 

4. Розподіл дисциплін на модулі дозволяє підняти рівень контролю за 

навчанням зі сторони деканату та вчасно попереджувати накопичення 

академічної заборгованості окремими студентами. 

Але, поряд з позитивними моментами, є деякі труднощі. Внесення 

практики в загальний розклад занять збільшило навантаження на кафедри та 

бази проходження практики, що може позначитися на якості практично-

орієнтовної підготовки майбутнього лікаря-стоматолога. Крім того, 

враховуючи доволі велику кількість годин (порівняно з попередньою 

системою підготовки лікарів-стоматологів), яка виноситься для самостійної 

та індивідуальної роботи студентів, а також ставлення сучасного студентства 

до самовдосконалення, виникають труднощі при вивченні того матеріалу, що 

виноситься на самопідготовку. 

Як відомо, будь яка втрата, в кінці кінців, трансформується у втрату 

часу [1]. Тому в умовах всесвітньої глобалізації та прискореного ритму життя 

сучасного студентства, безумовно, інновації в освітній галузі, насамперед, 

повинні торкатись інформаційного забезпечення навчального процесу [2]. З 

метою інтенсифікації обміну інформацією між студентом і викладачами в 

академії впроваджуються інтерактивні форми навчання, відкриваються 

інтернет-класи та створюються, так звані, WI-FI зони. 

Безумовно, головною задачею вищої школи є підготовка 



висококваліфікованих фахівців, і тому на цьому шляху ми повинні 

використовувати досвід високорозвинутих країн Європи, але при цьому 

потрібно враховувати ті ментальні особливості, що формувалися віками у 

нашій молодій незалежній державі. 
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