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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Проведен анализ структуры академических часов по пропедевтике 

педиатрии за последние 36 лет, с 1981 по 2017 год. Выявлено, что количество 

аудиторных академических часов по пропедевтике педиатрии постепенно 

увеличивалось с 140 часов (1981 г.) до 240 часов (1993 г.), затем вновь 

уменьшилось до 140 часов в 2011 г, позже (с 2014 г. по настоящее время) 

сократилось до 100 часов. 

Количество академических часов, выделенных для проведения лекций, 

снизилось с 72 часов (1993 г.) до 30 часов (2017 г.). Уменьшение часов для 

проведения практических занятий, что является более проблематичным, 

произошло со 168 часов (1993 г.) до 70 часов (2017 г.), то есть на 58,3 %.  

При внедрении кредитно-модульной системы организации учебного 

процесса сокращение аудиторных академических часов, предназначенных для 

практических занятий и лекций, объясняли необходимостью высвобождения 

времени для самостоятельной работы студентов. В связи с этим у студентов 

был сокращен учебный день, отменены четвертые пары.  

После отмены кредитно-модульной системы учебный день у студента 

увеличился, возвращены четвертые пары, однако количество занятий и часов, 

выделенных для изучения базового предмета – пропедевтики педиатрии, 

осталось крайне низким. 

На занятии длительностью 2 академических часа недостаточно времени 

для обсуждения увеличенного объема учебного материала, для овладения 

студентами возросшего объема практических навыков по клиническому 

обследованию больного.  
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Например, в 2003 г. для изучения сердечнососудистой системы на 

практических занятиях отводилось 16 академических часов, а в настоящее 

время – 6 часов, то есть почти в 3 раза меньше! 

В связи с вышеуказанным, по нашему мнению, для повышения качества 

высшего образования целесообразно ставить вопрос о необходимости 

увеличения академических часов для проведения практических занятий по 

базовому предмету – пропедевтике педиатрии.  

Необходимо направить усилия на сохранение и умножение престижа 

высшего учебного заведения Украины и отечественной педиатрической школы. 
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