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PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICIANS  

IN UNIVERSITIES OF POLAND AND UKRAINE 
 

Kateryna Khomenko,  

Assistant, Sumy State University, Sumy, Ukraine 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬЩІ Й УКРАЇНИ 
 

Катерина Хоменко,  

асистент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна 

 

Вступ. Останні роки спостерігаємо глибокі соціа-

льно-економічні зміни, які потребують нових якостей 

людини, які можна досягнути шляхом модернізації 

освіти. У нових економічних умовах та умовах глобаль-

ної конкуренції виникає потреба у підвищенні конкуре-

нтоздатності людини. Основою цього є можливість 

отримання якісної освіти, яка є неперервною та орієнто-

ваною на особистість. 

Сучасна європейська освіта вступає у новий етап, а 

саме міжнародну інтеграцію, яка потребує взаємне збли-

ження національних освітніх систем різних країн для 

формування єдиного освітнього простору для ефектив-

ної реалізації задач Європи майбутнього. 

Мета. Тому вважаємо актуальним провести порівня-

льний аналіз освітніх систем України і західної сусідки 

Польщі. Цей аналіз висвітить перспективи подальшого 

співробітництва в області освіти. 

Виклад основного матеріалу. В Україні, як і у 

Польщі більшість студентів навчаються у державних ву-

зах. У Польщі, яка має 132 державних і 321 недержавних 

вузів, їх доля складає близько 70%, в Україні, яка має 215 

державних і 110 недержавних вузів — близько 55%. При 

цьому тривалість навчання на окремих рівнях вищої 

освіти різна. За деякими виключеннями, свідоцтвом про 

закінчення вузу в Україні є диплом державного зразка, 

тоді як всі польські вузи видають диплом європейського 

зразка, який підвищує мобільність випускників для про-

довження освіти і працевлаштування. Україна і Польща 

характеризуються досить високими показниками по 

співвідношенню студентів з розрахунку на 10 тисяч жи-

телів. Так в Україні цей показник складає 380 осіб, а в 

Польщі 550 осіб. Динаміка державного фінансування 

стабільно позитивна і в Польщі, і в Україні. Видатки на 

вищу освіту в Україні у 2000-2002 рр. суттєво зросли, 

протягом 2003-2007 рр. відбулася їх стабілізація, а, після 

зниження у 2009-2011 рр., у 2012-2015 рр. знов настав 

період стабілізації [1, 2]. У таблиці 1 представлено порі-

вняння структур вищої освіти в Польщі та в Україні. 

Таблиця 1 

Порівняння структури вищої освіти 

Польща Україна 

132/321 державні/недержавні вузи 215/110 

550 кількість студентів  

на 10 тис. населення 

380 

навчальний заклад умови вступу визначає держава 

європейського зразка диплом державного зразка 

 

Зіставлення характеру і механізмів модернізації сис-

тем освіти у Польщі і в Україні показує ряд відміннос-

тей. Головне з них полягає в мірі участі держави у фун-

кціонуванні вищої освіти. Менше третини польських ву-

зів є державними, тоді як в Україні – більше половини. 

Варто нагадати, що ці показники є досить високими у 

порівнянні з освітніми системами інших європейських 

країн. 

Вища освіта у Польщі більшою мірою, ніж україн-

ська, схильна до міжнародних тенденцій, пов'я’аних з 

посиленням маркетингової орієнтації професійного нав-

чання. Іншими словами, вузи випускають тих фахівців, 

яких потребує ринок. Орієнтація на ринок праці базу-

ється на значно високій автономії і фінансовій самостій-

ності освітніх і наукових установ. Але необхідно відмі-

тити, що на сьогоднішній день наша країна активно по-

чинає розвивати механізми підвищення фінансової і 

управлінської самостійності вищих учбових закладів. 

Необхідність впровадження компетентнісного під-

ходу в освітній процес медичних навчальних закладів 

обумовлена Радою Європи та Концепцією розвитку ви-

щої медичної освіти в Україні. Досвід країн, які застосо-

вують компетентнісний підхід до змісту освіти, дає мо-

жливість простежити спільні тенденції, спроби розро-

бити певну систему компетенцій на різних рівнях змісту 

[3, 4]. 

У Польщі випускникам медичних університетів при-

своюється звання практикуючого лікаря. Під час нав-

чання студенти проходять теоретичну та практичну під-

готовку. Після закінчення медичного університету лікар 

повинен мати теоретичні та практичні знання, володіти 

методами профілактики, лікування та реабілітації в 

об’ємі, необхідному для практикуючого лікаря, вміти 

обстежувати пацієнта, проводити додаткові обстеження, 

встановлювати попередній діагноз, призначити ліку-

вання та надати першу допомогу при станах, які загро-

жують життю [5, 6]. 
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Зміст навчання в медичних університетах визнача-

ється Стандартами навчання, які затверджені розпоря-

дженням Міністра науки і вищої освіти у справі станда-

ртів навчання для окремих напрямів і рівнів навчання 

[6]. Стандарти визначають загальні питання, у тому чи-

слі навчальні години, зміст навчання окремих предметів, 

які поділяються на предмети загального навчання, осно-

вні предмети та спрямовуючі предмети (передклінічні і 

клінічні), практики, а також список практичних умінь, 

необхідних випускнику лікарського напряму. 

Так Стандартом [6] передбачені 

І Загальні вимоги: 

1. Цілісні магістерські навчання на лікарському на-

прямку тривають не менше ніж 12 семестрів. 

2. Число годин занять і практик не може бути менше 

ніж 5700. 

3. Число пунктів ECTS не менше ніж 360. 

4. Навчання мають практичний профіль. 

5. Напрям навчань в межах навчання в області меди-

чних наук, наук про здоров'я’ а також наук про фізичну 

культуру. 

II. Загальні результати навчання (efekty kształcenia) 

диплом лікаря отримує випускник лікарського на-

прямку, який: 

1) в сфері знань знає: 

a) розвиток, будову і функції організму людини в 

умовах нормальних і патологічних 

b) прояви і перебіг хвороб 

c) способи діагностичного і терапевтичного дослі-

джень, відповідних для визначених хворобливих станів 

d) суспільні і юридичні обумовленості виконання 

професії лікаря, а також принципи рекламування здоро-

в'я’та свої знання спирає на наукові докази і прийняті но-

рми; 

2) в сфері вміння уміє: 

a) розпізнати медичні проблеми, а також визначити 

пріоритети в сфері лікарської поведінки 

b) розпізнати стани, що загрожують життю і вимага-

ють негайного лікарського втручання 

c) запланувати діагностичне дослідження і інтерпре-

тувати його результати 

d) призначити відповідне і безпечне терапевтичне до-

слідження, а також передбачити його наслідки; 

3) в сфері суспільних компетенцій: 

a) уміє зав'я’ати і підтримати глибокий і шанобливий 

контакт з хворим 

b) керується благом хворого, ставлячи його на перше 

місце 

c) зберігає лікарську таємницю і права пацієнта 

d) володіє свідомістю власних обмежень і вмінням 

постійного доучування. 

Медичні університети Польщі самостійно, незале-

жно один від одного розробляють свої навчальні плани, 

які є дуже подібними, так як всі вони базуються на Ста-

ндартах розроблених Міністерством науки і вищої 

освіти. 

Становлення і розвиток медичної освіти в Україні у 

навчальних закладах тісно зв’язаний з радянською і сві-

товою системами медичної освіти. При цьому врахову-

валися основні принципи загальнодержавної системи 

освіти і досягнення інших держав у цій сфері [7]. 

Національна стратегія розвитку освіти України за-

значає, що вивчення та запровадження досвіду інших 

країн є одним з найважливіших завдань. Європейська ін-

теграція впливає на всі сфери життєдіяльності сучасного 

суспільства. Не є виключенням і система професійної 

освіти, у тому числі і медичної. Рівень освіти у країні ви-

значає рівень інтелектуального потенціалу суспільства, 

створює умови для соціального, економічного та нау-

ково-технічного прогресу. 

В умовах євроінтеграції пріоритет мають реформи, 

які змінюючи національну систему професійної підгото-

вки фахівців різних галузей (зокрема медичних праців-

ників), формують конкурентоспроможних у світовому 

співтоваристві фахівців. Але треба зазначити, що кожна 

країна підходить до цієї проблеми по своєму: з урахуван-

ням власних традицій, культури, історії. 

Робочою групою Міністерства освіти і науки Укра-

їни та Міністерства охорони здоров’я розроблений галу-

зевий стандарт вищої медичної освіти, який був затвер-

джений Наказом Міністерства освіти і науки України від 

16 квітня 2003 р. за № 239. Стандарт визначає виробничі 

функції, типові задачі діяльності та уміння, якими пови-

нен володіти випускник вищого медичного закладу. 

Українська система професійної підготовки лікарів 

знаходиться на стадії реформування. Законодавчі та но-

рмативно-правові документи визначають структуру та 

зміст вищої медичної освіти в Україні. На даний час в 

Україні здійснені заходи, що спрямовані на підвищення 

рівня підготовки лікарів: впроваджена незалежна від ви-

щих навчальних закладів система оцінки професійної 

компетентності студентів та лікарів-інтернів – ліцен-

зійні інтегровані іспити (Крок-1, Крок-2 та Крок-3); роз-

ширено діапазон спеціальностей та збільшено трива-

лість післядипломного навчання лікарів [8]. 

В Україні освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціа-

ліст» присвоюється випускникам після закінчення нав-

чання за 6-тирічною програмою. Освітньо-кваліфікацій-

ний рівень «магістр» присвоюється після закінчення на-

вчання за програмою магістратури і захисту магістерсь-

кої роботи. Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» не є необхідним для лікарської діяльності, од-

нак дає право на вступ до аспірантури без набуття необ-

хідного 3-х річного стажу роботи [8]. 

У нашій країні система безперервної медичної освіти 

сформована на базі класичних медичних вузів і медич-

них факультетів університетів, які володіють розвине-

ною інфраструктурою, високим педагогічним і науко-

вим потенціалом. 

У системі медичної освіти домінуюча роль належить 

профілюючим медичним кафедрам, які безпосередньо 

здійснюють професійну підготовку студентів-медиків. 

Проблемами медичної освіти в Україні сьогодні є не-

повна відповідність стандартам ЄС і ВФМО, внаслідок 

низької мотивації студентів та викладачів відбувається 

зниження якості підготовки медичних кадрів, майже ві-

дсутні університетські клініки (4 на усю країну), спосте-

рігається невідповідність умов навчання вимогам часу, 

велике навчальне навантаження на викладачів, низька 

інформатизації навчального процесу, недосконалість за-

конодавства, недостатність фінансування вищої школи 

та ін. [9, 10]. 
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Аналіз підготовки майбутніх лікарів у закладах ви-

щої медичної освіти в Україні дозволив нам виділити на-

ступні недоліки: 

- зміни у сучасній підготовці лікарів, обумовлені тим, 

що вища медична освіта не задовольняє суспільство, має 

місце зниження якості підготовки фахівців, консерва-

тизм у застосуванні сучасних технологій; 

- вища медична освіта у значній мірі будується на ос-

нові накопичення нових знань, що формує уміння вирі-

шувати стандартні професійні завдання, діяти у відомих 

ситуаціях. 

На даний час стають очевидними протиріччя між: 

- об'є’тивною потребою системи охорони здоров'я’у 

висококваліфікованих кадрах та готовністю молодих 

фахівців до використання сучасних медичних знань у 

професійній діяльності; 

- сформованим рівнем професійних знань, умінь і на-

виків і можливостями їх реалізації у професійній діяль-

ності. 

Дослідження способів якісного поліпшення процесу 

освіти у вузах йде у декількох напрямах. Продовжується 

розробка законодавчої бази України щодо стандартиза-

ції, сертифікації і акредитації навчання, яка, з одного 

боку, повинна гармонійно відповідати документам Єв-

ропейського союзу, а з іншого, зберегти позитивні тра-

диції, які відображають українську культуру. Це є важ-

ливим для системи вищої медичної освіти у зв'я’ку із ор-

ганізацією підготовки лікарів для високоефективної ме-

дичної допомоги пацієнтам. Тому перед вищою медич-

ною освітою є питання не лише про вміст, структуру і 

технології підготовки високопрофесійних фахівців, а й 

вирішується завдання формування особових якостей 

майбутніх фахівців, здатних відповідати виклику часу. 

Зберігаючи історичні традиції вітчизняної системи 

вищого медичної освіти та використовуючи досвід під-

готовки медичних кадрів, вищій медичній освіті нале-

жить сформувати механізми щодо вбудовування у єди-

ний освітній простір відповідно до загальноєвропейсь-

ких вимог на основі Болонського процесу. 

Українська система медичної освіти повинна розгля-

датися не тільки як вузівська структура, яка дає певні 

професійні знання, а як конкурентоздатний, найважливі-

ший ресурс країни, який можна і потрібно використову-

вати в економічних, соціальних, політичних і культур-

них цілях. 

Активна інтеграція вітчизняної вищої медичної 

освіти в міжнародний освітній простір не повинна приз-

водити до втрати досягнень і пріоритетів досвіду підго-

товки лікарів. 

Так, студентів в європейських країнах вчать діяти у 

суворій відповідності до стандартів лікування, тоді як в 

Україні вища медична освіта завжди орієнтувалися на 

розвиток клінічного мислення, індивідуальний підхід до 

хворого. Потрібно поєднувати і те і інше, підсиливши 

фундаментальну підготовку на перших курсах. 

Навчання в українських вузах медичного спряму-

вання визначається галузевим стандартом вищої медич-

ної освіти (ОПП, ОКХ), який є галузевим нормативним 

документом, і який визначає нормативний зміст нав-

чання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня 

освітньої та професійної підготовки фахівця відповід-

ного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціально-

сті. 

Освітньо-професійна програма підготовки лікарів 

передбачає такий розподіл загального навчального часу 

за циклами підготовки: гуманітарний та соціально-

економічний, природничо-науковий, професійно-

практичний. Впродовж навчання студент повинен 

здобути 360 пунктів ECTS. 

Практична підготовка студентів здійснюється у фо-

рмі виробничої практики та професійної клінічної прак-

тичної підготовки студентів. 

Виробнича практика на 2 та 3 курсах проводиться уп-

родовж навчального року: з догляду за хворими – на 2 

курсі (150 годин у 4 семестрі у відділеннях стаціонару); 

сестринська практика – на 3 курсі (120 годин у 6 семестрі 

у відділеннях стаціонару). 

Професійна клінічна практична підготовка студентів 

на 4–6 курсах здійснюється відповідно до вимог освіт-

ньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення 

клінічних і гігієнічних дисциплін та під час виробничої 

практики. Виробнича лікарська практика на 4 курсі (4 

тижні) та 5 курсі (4 тижні) проводиться або упродовж 

навчального року, або у літній період за рішенням Вче-

ної ради вузу. 

Вимоги до практичної підготовки студентів визна-

чені у програмах з виробничої практики та у всіх типо-

вих навчальних програмах з клінічних дисциплін, у тому 

числі у наскрізних навчальних програмах з внутрішньої 

медицини, педіатрії, хірургії, акушерства і гінекології. 

Обсяг практичної роботи студентів в амбулаторно-полі-

клінічних установах становить не менше 25% від кілько-

сті навчальних годин, передбачених на практичні за-

няття з дисципліни. 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти у Польщі 

відбуваються великі зміни у змісті вищої освіти. Навча-

льні заклади розробляють навчальні програми, які базу-

ються на результатах навчання. Результат навчання є ос-

новою, навколо якої будується ціла навчальна система, з 

урахуванням нових вимог до навчального процесу. 

Висновки. Знання теорії і практики міжнародної 

професійної освіти відкриває додаткові можливості для 

пошуку перспективних напрямів оптимізації освітнього 

процесу, проте важливо враховувати українські традиції 

і вибирати лише ті концепції, технології, методи і за-

соби, які довели свою ефективність.
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Дистанційне навчання представляє собою нову орга-

нізацію освіти, що ґрунтується на використанні як кра-

щих традиційних методів отримання знань, так і нових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, а та-

кож на принципах самоосвіти. Воно призначене для ши-

роких верств населення незалежно від матеріального за-

безпечення, місця проживання та стану здоров’я. 

Останнім часом проблеми дистанційного навчання 

приділяється велика увага в педагогічній літературі, бо 

дистанційне навчання є однією з форм неперервної 

освіти, що покликана реалізувати права людини на 

освіту й отримання інформації. 

Один з напрямків процесу інформатизації сучасного 

суспільства є інформатизація освіти – процес дослі-

дження та забезпечення сфери освіти методологією та 

практикою розробки та оптимального використання су-

часних або, як їх прийнято називати, нових інформацій-

них технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-

педагогічних цілей навчання. Дистанційне навчання не 

являє собою денне чи заочне навчання, бо воно може по-

єднувати декілька форм, які інтегрують провідний педа-

гогічний досвід усіх освітніх національних систем, які 

використовують нові навчальні технології. 

Дистанційна форма навчання, як будь-яка інша фо-

рма навчання, не може бути ізольованою від загальної 

системи освіти. Дистанційне навчання – вже досить по-

ширена форма навчання для України, тому багато труд-

нощів виникає в процесі її застосування. На сучасному 

етапі управління в системі дистанційного навчання пот-

ребує фундаментальної розробки на основі теорії управ-

ління соціальними системами, наукових підходів, син-

тезу філософії та психології освіти, врахування особли-

востей функціонування закладу освіти як відкритої, ди-

намічної, детермінованої системи. Досвід використання 

різноманітної комп’ютерної техніки накопичено в різ-

них ланках освіти й висвітлено в багатьох вітчизняних 

та зарубіжних виданнях, але немає чітких розробок 

щодо управління в системі дистанційного навчання, що 

і визначає проблему нашого дослідження. 

Головною метою дистанційного навчання є надання 

громадянам нашої держави можливості отримання якіс-

них знань, набуття відповідних умінь та навичок за міс-

цем їх проживання або тимчасового перебування з вико-

ристанням інформаційно-комунікаційних технологій та 

відповідного програмного забезпечення [1]. 

Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес 

інтерактивного (діалогового), асинхронного або синх-

ронного взаємодії викладача і студентів між собою і з за-

собами навчання, індиферентний до їх розташування у 

просторі та узгоджений у часі. А дистанційна освіта – це 

освіта, що реалізовується за допомогою дистанційного 

навчання, по завершенні якого видається диплом або ін-

ший документ [2]. 


