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з н а ч е н н я  с и с т е м и  д е р ж а в н и х  с т а н д а р т ів  в и щ о ї м е д и ч н о ї о с в іт и  
В ПІДГОТОВЦІ л ік а р ів

В. І. Лупальцов, К. М. Сокіл, І. А. Дехтярук, М. С. Котовщиков
Харківський національний медичний університет

Вступ. Якість підготовки фахівця з вищою медичною 
освітою має важливе значення для збереження здоров’я 
нації. Компетентна професійна медична допомога покра
щує якість життя і здоров'я населення.

Основна частина. Стандартизація учбового процесу 
на клінічних кафедрах, що запрограмована болонською 
декларацією, на наш погляд, не дуже доречна, тому що 
вона не враховує індивідуальних особливостей перебі
гу захворювання у пацієнта. А саме -  клінічна підготов
ка майбутніх лікарів повинна ґрунтуватися на вивченні 
особливостей перебігу патологічного процесу у конкрет
ного хворого при індивідуальному підході до нього. Ви
конання програми такої підготовки майбутнього лікаря 
у рамках кредитно-модульної системи з використанням 
стандартів в наших учбових планах навряд чи можливо, 
оскільки стандартами такий індивідуальний підхід не пе
редбачений; він також не передбачений і програмою са
мопідготовки. На наш погляд і підсумкове тестування не 
поліпшить якості клінічного мислення студента і мало що 
дає для формування його загального наукового світогляду. 
Ніяка самопідготовка не може замінити роботи студента 
з викладачем, який підкреслить особливості клінічного 
прояву захворювання, підтверджуючи окремі фрагменти 
особистими спостереженнями.

У основу системи державних стандартів вищої ме
дичної освіти України покладений кардинальний принцип 
безперервного професійного розвитку (НПР) лікарів упро
довж усієї професійної діяльності.

Під час здобуття базової медичної освіти за допомо
гою програми навчання медичні виші формують мотива
цію розвитку у студентів, здатність безперервно займа
тися професійною підготовкою, починаючи з виконання 
програми учбового плану, доповнюючи його відвідуван
нями студентського наукового гуртка, участю в науково-

практичних конференціях, форумах, з’їздах та інших 
офіційних заходах, сприяючих розширенню професійних 
знань та навичок.

До студентів-випускників на кафедрі хірургії № 3 в 
цьому плані приділяється особлива увага починаючи з 
присутності на щоденних п’ятихвилинках, на яких чер
говий хірург розповідає про стан важких хворих у відді
леннях хірургічної клініки за минулу добу, хворих, що по
ступили, про підготовку хворих до планових оперативних 
втручань, а також розглядах хворих яким потрібне опера
тивне лікування, де обґрунтовується передопераційний 
діагноз і передбачуваний об’єм оперативний втручання.

У подальшому студенти присутні на операції цього 
хворого і спостерігають етапи післяопераційного періоду 
спочатку в реанімації, потім в післяопераційних палатах.

Також студенти-випускники беруть участь в щотиж
невих міні-конференціях, на яких викладачі реферативно 
доповідають статті з останніх номерів хірургічних журна
лів, зупиняючись на найцікавіших і потрібніших для прак
тичної діяльності лікаря-хірурга повідомленнях. Потім 
проходить обговорення повідомлень і завершальне резю
ме завідувача кафедрою.

Студенти старших курсів беруть участь в щотижневих 
обходах завідувача кафедрою, де лікарі отримують додат
кову важливу інформацію про діагноз і вибір плану ліку
вання хворих, що розвиває їх клінічне мислення.

На наш погляд, все перелічене вище сприяє розви
тку у студентів елементів клінічного мислення, підвищує 
якість засвоєння матеріалу.

Висновки. Стандартизація учбового процесу на клі
нічних кафедрах повинна вміщувати в себе клінічну підго
товку молодих фахівців розвиваючи у них елемент клініч
ного мислення, зберігаючи безперервність професійного 
розвитку.
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