
; ;  д о щ и к д р г л ч у л х > о і г і ± ' і л у ^ д д е и ш г д .  д и ш ^ ^ х х і.А .
: г / .-и  І Л ; ; ; :1МЕНІІ..Я. ГОРЙАЧЕВСІЖ0ГС) МОЗ-УКРАЇНИ» 1*Г г: г.
1і  і л і  ; п ; ?  г ,  і г: і т  ̂ г~л~хгґті *~г~ ~ *~л і * ігл  П  ;гґЛ * ї  * ? п .  $г& з

: , • і,».
с іггггд г,?* 1 Г Ґ* *** *■ «>-%■, І» «>-.•*> 4»г$ «*%* ^

г* * * *"* І

гіІЬІГг*Ч ~И і Т[ГЙ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ»

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції 
з міжнародною участю

“ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 

(ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ) НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ”,

присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського 
(з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою 

відеоконференц-зв’язку)

15-16 травня 2014 року 
м. Тернопіль

ЧАСТИНА 1

Тернопіль
ТДМУ

«Укрмедкнига»
2014

кйй;



/

■614.253.52 ( 07.07)

> 1ДМУ, “Укрмедкнига”

Відповідальний за
Пуск: ПР°Ф-1-я  Мисула

Досягнення І П

^ ^ в г 2 = = « г 5 з г -—
Допомогою вшеп ї 6 (3 ДИст а н т ЙНи ЧЄП0Ї 160~Річчю Л  ТНЧНОиУ)

-  Т ~  : ТДМЙ./ЛГДГГ -ЛМ7„аРт



Г. В. Дзяк, Т. О. Перцева, Л. Ю. Науменко, Г. В. Горбунова
ДОСВІД РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ .......49

О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, В. В. Жеребкін, І. А. Жадан, І. А. Соболева, К. І. Бодня, О. В. Грищенко,
О. І. Сергієнко, М. О. Бортний, Ю. А. Коломійченко, Н. О. Пересада
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ Л ІК А РІВ .............................................................................................................  52

Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, Є. С. Варивода, М. І. Серветник, Н. Л. Чухрай, І. І. Солонинко 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМ А У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ У ЛЬВІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО....................  55

В. К. Івченко, В. В. Сімрок, В. В. Бибик, О. А. Неловкіна Берналь, С. А. Шпетна 
ФУНДАМЕНТАЛ13АЦІЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО П РО С ТО РУ ..............................................................  57

М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, В. В. Капечук, М. О. Іванців
З ДОСВІДУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ УН ІВЕРСИ ТЕТУ ........................... 61

Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, В. М. Ходоровський
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ............................. 63

Ю. В. Вороненко, 0 . 11. Мінцер
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ -  СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІРАЛІ ЗНАНЬ ... 67

О. 3. Децик, Г. М. Ерстенюк, Ж. М. Золотарьова
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 
З ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ У МАЙБУТНІХ Л ІК А Р ІВ ........................................................................  68

О. В. Поканевич, М. М. Матяш, Л. 1. Худенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗА УМОВ
ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ О С В ІТ И ......................................................  69

СЕКЦІЯ І
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В. С. Бірюков
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРУ У РЕАЛІЗАЦІЇ АУДИТУ СИСТЕМ ЯКОСТІ 130 
9001:2008 ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ВУЗІВ У К РА ЇН И ..............................................................................................  74

В. С. Бірюков, О. О. Якименко, О. Я. Тягай
НОВІ ВИКЛИКИ ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ 
У К РА ЇН И ........................................................................................................................................................................  75

'Г. М. Бойчук, 1. Г. Савка, М. І. Грицюк, 1. В. Навчук
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО СКЛАДАННЯ 
ІСПИТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДИПЛОМІВ НА БАТЬКІВЩИНІ ВИПУСКНИКІВ ...................  77

Л. Д. Борейко, Ю. С. Букатару, А. І. Перижняк 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ...................................................................................................................................  80

В. А. Гайдуков
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ 
СИ С ТЕМ О Ю .................................................................................................................................................................. 82



винених країн, неможливий без якнайшвидшого вирішення питань доступності новітніх технологій, 
юєння і впровадження технологій на рівні конкретних інститутів і установ, прямих іноземних 
єстицій в освітню індустрію і передачі інноваційних технологій. Індикаторами розвитку якості 
іітніх процесів в наших ВНЗ можуть стати загальноприйняті показники: кількість інгернет- 
зистувачів (на кожні 100 учнів, викладачів, співробітників допоміжних служб); число абонентів 
їрокосмугового Інтернету (на кожні 100 користувачів за вказаними вище групами); пропускна 
ігність Інтернет (кб/с на душу населення); число абонентів широкосмугового мобільного Інтернету 
а 100 користувачів), частка (%) проведених локальних і міжнародних вебінарів по відношенню до 
ього лекційних,та семінарських блоку та інші міжнародні індикатори.

Висновки. Підтримка використання 1КТ в освітніх технологіях на рівні ВНЗ країни сприятиме 
жномасштабному і послідовного впровадження технологій електронного уряду, що дозволить за 
•роткий час підвищити якість освітніх послуг у державних ВУЗах і внесе свій внесок у підвищення 
юького на сьогоднішній день індексу національної конкурентоспроможності України.
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Резюме. Розкрито новітні підходи в організації підготовки студентів-іноземців з англомовною формою 
навчання. Сконцентровано увагу на процедурі підтвердження отриманих в Україні дипломів на батьківщині 
випускників та складанні відповідних іспитів. У сгаїті наведено статистичну вибірку результатів випускників 
медичних вишів деяких країн щодо складання іспиту Месіісаі Соипсії Ехатіпаїіоп, а також шляхи їх покращання 
з використанням можливостей сучасних комп’ютерних технологій та елементів дистанційного навчання.

АЬзІгасІ. ТЬе пе\у арргоасЬез іп ог^апігаїіоп оґзіисіепіз? зе1ґ-ргерагш§ \у і іЬ  Еп^ІізЬ ґ о г ш  оґейисайоп \уаз 
сіізсиззесі. ТЬе зресіаі аііепііоп із раісі Ю іЬе ргосесіиге оґсопґігтаїіоп оґсііріоша іп іЬе шоіЬегІапсі Ьу раз8Іп§ а 
ргорег ехат. 'Піе агіісіе деаіз \у і і Ь  зіаіізііс зеїесііоп оґіпсіісез о? ̂ гасіиаіогз оґ зоте  Ьі§Ь тесііса] іпзіііиііопз аз ґог 
гЬе раззіп£ оґ Месіісаі Соипсії Ехатіпаїіоп аз и/еіі аз \уауз оґ ііз ітргоуетепі Ьу изіп§ тосіегп сотриіег 
іесЬпо1о§іез апсі еіетепіз оґ сіізїапі 1еатіп§.
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Вступ. Підготовка іноземних фахівців українськими вишами -  це одна з найефективніших форм 
культурного і наукового сп івробітництва [2,3]. З одного боку така ситуація сприяє зміцненню  
авторитету України на м іж н ародн ій  арені, з іншого -  є дж ерелом додаткового ф інансування 
вітчизняної освіти. Щ орічно, кількість іноземних громадян, які здобувають вишу медичну освіту в 
Україні зростає [2]. Так, станом на 01.01.2014 заданим и МОЗ України у вищих навчальних закладах 
IV рівня акредитації та  закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, навчаються 
24945 іноземних громадян. Зб ільш ення кількості студентів-інозем ців у стінах Буковинського 
державного медичного університету, безумовно, вносить нові корективи в організацію навчального 
процесу. Саме тому особливої ваги набуває питання легалізації та верифікації дипломів, отриманих 
в Україні, на батьківщині випускників.

Основна частина.
Процес отримання вищ ої освіти іноземним громадянином мож на умовно поділити на такі 

етапи: одержання базової середньої освіти на Батьківщині, приїзд в Україну, проходження вступних 
співбесід і підготовка за обраною  спеціальністю у виші, отримання диплому та його легалізація, 
післядипломна спеціалізація (за бажанням), повернення на батьківщину та складання відповідного 
іспиту для підтвердження отриманого диплому.

Станом на 01 квітня 2014 року в Буковинському державному медичному університеті навчалося 
понад 900 іноземних громадян. Найбільша кількість студентів на навчання прибуває з Індії (понад 
82%). Тому, основну увагу в наш ій роботі ми звернули на особливості складання іспиту для 
підтвердження дипломів саме в цій країні.

Для отримання дозволу на ведення лікарської практики в Індії випускники медичних вишів із 
різних країн повинні зареєструватися у М едичній раді Індії -  Месіісаі СоипсіІ о ґ  Іпсііа (МСІ) та 
скласти відповідний іспит -  Месіісаі СоипсіІ Е хатіпаїіоп (МСЕ).

Медична рада Індії була створена в 1934 році із основною  функцією  вироблення єдиних 
стандартів вищої медичної освіти  та визнання отриманої студентами медичної освіти в Індії та  
закордоном.

Основними завданнями М едичної Ради Індії є:
-  Вироблення єдиних стандартів медичної освіти для студентів-медиків, які навчаються в Індії та 

закордоном на додипломному та  післядипломному етапах.
-  Надання рекомендацій щодо визнання або не визнання дипломів медичних установ Індії та 

зарубіжних країн.
-  Постійна або тимчасова реєстрація лікарів із наданням їм права проводити лікарську практику.
-  Співпраця із зарубіж ними країнами в питаннях взаємного визнання отрим аної медичної 

освіти.
До структури іспиту М СЕ включені питання як базових, так і спеціальних клінічних дисциплін, 

які випускники медичних вишів вивчають упродовж усього періоду навчання.
Співробітниками деканату медичного факультету №3 (по підготовці іноземних громадян) спільно 

з фахівцями сектору моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення створено 
електронні курси підготовки іноземних громадян до здачі вказаних іспитів, на базі функціонуючої в 
університеті системи ди стан ційн ого  навчання М О ОО ЬЕ. У навчально-тренінгову базу курсу 
включені питання, максимально наближенні до таких, що входять у структуру іспиту МСЕ.

Навчальний електронний курс Месіісаі СоипсіІ Ехатіпаїіоп складається із 22-х підкатегорій, які 
охоплюють усі розділи фундаментальної та клінічної медицини, зокрема: Рогепзіс Месіісіпе, А паїоту, 
АпезШезіа, ІпіетпаІ Месіісіпе, РзусЬіаІгу, ОрЬіНа1то1о§у, Зиг§егу, ОегтаІо1о§у апсі Зехиаііу Тгапзтійесі 
Оізеазез, МісгоЬіо1о§у, Яасііос1іа§по5Із апсі ЯасІіоіЬегару, ОЬзіеІгісз апсі Оупесо1о§у, РНузіо1о§у, 
ВіосЬетізІгу,РаіЬо1о§у, РЬагтасо1о§у, ОпЬоресіісз апсі 1чІеигозиг§егу, Ресііаігісз, ТиЬегсиїозіз апсі 
Кезрітаїогу Оізеазез, ОюгЬіпоіагуп£0І0§у, С о т т и п ііу  Месіісіпе, Іпіесііоиз Оізеазез, Месіісаі Віо1о§у. 
Всього, у базу електронного дистанційного навчання студентів «МОООЬЕ» (Мосіиіаг ОЬіесІ-ОгіепіесІ 
О упатіс Ь еат іп §  Епуігоптепі) було внесено понад 1500 питань з усіх вказаних розділів медицини.

Таким чином, завдяки впровадженій системі підготовки випускників до складання іспиту на їх 
батьківщ ині, студ ен ти -ін озем ц і маю ть м ож ливість готуватися як в реж им і трен ін гу , так  і 
контролюючому, здійснюючи самоконтроль за власним рівнем підготовки [3, 4].

Окрім того , на кож ній  каф едрі ун іверси тету  п ризначено  в ід п о в ід ал ьн о го  м одератора 
електронного курсу, який здійсню є постійний моніторинг та контроль за підготовкою студентів, 
насамперед старших курсів. Використання сучасних, інноваційних методів та наочних матеріалів 
дозволяють студентам ефективніше засвоювати великий за обсягом матеріал, оптимізуючи працю 
викладача в навчальному процесі [3, 5].
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Запропонована система підготовки іноземних громадян продемонструвала позитивні результати. 
Так, загальна статистика складання іспиту студентами різних країн виглядає наступним чином:

-  Згідно з даними Н аціональної Експертної Ради Індії (№ Е ), у 2011 році із 13270 випускників 
медичних навчальних закладів інших країн позитивно іспит склали -  3576 (26,9%).

-  Із 14476 студентів, які складали іспит у 2012 році, тільки 3150 (21,8%) були кваліфіковані для 
медичної практики в Індії.

- У  2011 році, із 7854 студентів, які.навчались у Росії, тільки 1133 (14,4%) склали іспит позитивно.
-  У цьому ж році із 5186 студентів, які отримали освіту у КНР, 1133 (21,8%) студентів успішно 

склали іспит.
У 2012 році з п е р ш о ї спроби  43%  випускників  Б уковинського д ерж авного  м едичного 

університету склали іспит М СЕ успішно, а разом із першим перескладанням успішними були 70% 
наших випускників.

У 2013 році з п ер ш о ї спроби 44%  випускників  Б уковинського д ерж авного  м едичного 
університету склали іспит М СЕ успішно.

Випускники медичного факультету № 3 Буковинського держ авного медичного університету 
отрим ую ть ди п лом  м іж н ародн ого  зразка, інф орм ац ія  на якому н адається  д вом а м овам и -  
українською та англійською. До диплому видають додаток з оцінками і кількістю годин по вивчених 
предметах. Саме він підлягає звірянню з програмами національних університетів при верифікації 
диплому за кордоном і складанні іспиту на підтвердження кваліфікації на батьківщині іноземця.

Залежно від вимог конкретної країни дипломи та додатки випускників проходять процедуру 
проставлення апостилю (країни, які підписали Гаазьку конвенцію, 1961 р.) та  консульської легалізації.

У таких країнах як Гана, Нігерія та  деяких інших, випускники медичних вишів України та інших 
європейських країн також повинні скласти іспит для підтвердження кваліфікації та подальшої медичної 
практики.

Певні особливості при складанні екзамену притаманні США. Так, основною тут є Ш М ЬЕ (Ііпіїесі 
§1аїе8 Месіісаі Ьісеп5Іп§ Е хатіпаііоп) -  програма підготовки і складання іспитів по медицині для 
тих, хто отримав вищу медичну освіту та хоче підтвердити свій диплом у СШ А, а також мати 
можливість працювати у сфері медицини закордоном.

Програма підготовки до складання тесту ІІЗМ ЬЕ розбита на три етапи:
Зїері
Вахіс Месіісаі Зсіепсев -  тривалість від 3 до 10 місяців.
Зіер 2 поділяється на дві частини:
СК (Сііпісаі Кло\у1ес1§е) -  3-4 місяці,
С5 (Сііпісаі ЗкіІІз) — 1-5 днів.
Зіер З
Раїіепі М ап а^етеп і ЗкіІІз -  тривалість: 3-4 місяці.
Отже, максимально швидко програму можна опанувати за 9 місяців.
Висновки. Таким чином, вважаємо, що підходи до організації навчального процесу студентів- 

іноземців у Буковинському держ авному медичному університеті допоможуть вирішити згадані 
проблеми з верифікації отриманих дипломів та підтвердити високий рівень підготовки спеціалістів в 
галузі «Медицина» у нашій державі.
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