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ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ У МЕДИЦИНІ 

Бірюков В.С1., Десятська Ю.В1., Циунчик Ю.Г1. 
1Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 

 

 Вступ. Обговорення та розробка всіх можливих проектів подальшого 

розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти має провідну тему, як в 

вітчизняних, так і провідних західних університетах. Дві основні проблеми 

визначають актуальність цього історичного моменту для всіх національних систем 

вищої освіти. Це, по-перше, висвітлення розвитку технології дистанційного 

навчання, спричинене необхідністю перегляду навчання в зв'язку з карантинними 

заходами у час пандемії коронавірусу. І по-друге, різке обговорення конкуренції на 

ринку освітніх послуг, яке займає 4-е місце в світі за рентабельністю після 

військового, промислового та фармацевтичного бізнесу. 

 Мета дослідження. Підвищення конкурентоспроможності системи вищої 

медичної та фармацевтичної освіти на ринку освітніх послуг.  

Матеріали та методи. Проведено огляд зарубіжних аналітичних робіт, 

присвячених новим сучасним методам викладання у вищих навчальних закладах, 

які перейшли на дистанційну форму навчання студентів на медичних факультетах 

університетів.  

Результати та висновки. Одним із явищ глобальних демократичних 

перетворень у світі, ініційованих Болонським процесом, є підвищення доступності 

вищої освіти для груп і верств населення та виникнення конкуренції між вищими 

навчальними закладами. Це явище, в свою чергу, поставило серйозне питання про 

правову та методологічну оцінку виниклого дихотомічного явища - формування 

двох різних інститутів: освітньої системи та освітніх послуг. Ведучи мову про 

систему медичної та фармацевтичної освіти, необхідно зазначити, що вона має, як 

загальні дидактичні, методичні принципи, так і свої галузеві особливості. Це 

пов'язано, перш за все, з особливостями об'єкта та предметів дослідження в 

медицині - здоров'я людини, здоров'я населення та різноманітність економічних 

механізмів у національних системах здорового харчування. 

Підвищення освітнього рівня населення та доступність Інтернету дозволяють 

зацікавленому пацієнтові швидко зібрати необхідну популярну медичну і 

фармакотерапевтичну інформацію. Висока інформованість сучасних пацієнтів 

ставить нові вимоги до лікаря щодо його соціалізації, компетентнісних 

можливостей і змісту знань обраної спеціальності. Ведучи мову про послуги 
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медичної та фармацевтичної освіти, слід зазначити, що конкуренція між 

університетами ведеться за підвищення ефективності педагогічних стратегій та 

науково-обгрунтованих методів на різних платформах для реалізації дистанційного 

навчання. Онлайн-методологія вимагає від медичних викладачів певних навичок у 

доповненні до традиційного особистого суспільства. Педагогічна практика, 

накопичена багатьма університетами, показала, що просте, механічне перенесення 

лекції, семінару або практичного заняття в онлайн-середовище є неефективним, 

втомливим і громіздким. Просте копіювання дидактичних матеріалів не розкриває 

унікальних багатообіцяючих можливостей нових освітніх технологій.. 

Огляд зарубіжних публікацій показує позитивне сприйняття західними ВНЗ 

можливостей дистанційного навчання. Сильною стороною цього явища, яке 

набирає чинності, слід враховувати реалізацію в педагогіці вищої школи наступних 

найбільш прогресивних методів: 

- синхронізація та десинхронізація групових дискусій, що дозволяє кожному 

студенту розвивати навички аргументації при обговоренні клінічних випадків; 

- розвиток і ведення студентами своїх персональних блогів;; 

- імітаційне моделювання, настільки актуальне, коли студенти не можуть брати 

участь у клінічних обходах (розробка протоколів лікування, розробка курсових доз 

медичних препаратів, вирішення клінічних ситуаційних завдань, участь у патолого-

анатомічних конференціях, відрахування комунікативних навичок у рольових іграх 

та т. д.) ; 

- ряд західних університетів заохочує залучати студентів у процедуру 

самотестування, називаючи «внутрішній аудитом», а також підтримує лідерство у 

створенні найбільш «складних та значущих продуктів» на основі наукових 

студентських громад (статистичні дослідження, презентації на студентських 

наукових конференціях, онлайн-наукові дискусії) 

Таким чином, дистанційне навчання, стимульоване пандемією COVID-19, 

викликало адаптивні зміни освітніх технологій, що в свою чергу дозволило 

розширити самостійність студентів у засвоєнні дидактичного матеріалу, розвинути 

їх творчі здібності. Для професорсько-викладацького складу університетів потреба 

в дистанційному навчанні стала потужним стимулом для переоцінки попередніх 

освітніх технологій та створення творчих, сучасних, імітаційних програм 

дистанційного навчання. З точки зору системного підходу, якість і зміст освітніх 

послуг має відповідати вимогам системи вищої медичної та фармацевтичної освіти. 

  


