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growth of their competence. [1, p. 245-246] The model of cooperative learning is used for 
collective work and group working (for example, group solving of a problem, writing, 
performing projects) in order to develop logical and critical thinking. According to this 
approach, students are responsible for their own understanding and understanding of the 
material by the team. The learning model, which is based on project work, is a construc-
tivist model that offers students the opportunity to do the project (presentations, web 
pages, videos) while learning some subject material. Its purpose is to develop the students’ 
creative abilities in addition to gaining knowledge. The problem-solving training model 
organizes the work of students in groups to address a variety of problems to solve, often 
of a social nature. The model of a supportive learning environment with indirect guidance 
and a friendly attitude of the teacher supports students in performing problem-solving 
tasks, using a wide range of resources, tools and schemes [4], ensures the activity and high 
motivation of students to study in compliance with established rules, interpersonal inter-
action with teachers, group mates in the process of gaining new knowledge [3]. 

It is important to recognize that there is no one best way to teach. Teachers also do 
not have to limit students to a single learning style. 

Among the positive aspects of using different teaching models for a teacher is: im-
proving the quality of teaching and learning; systematic approach to teaching planning; 
application of alternative methods of presenting the material; ensuring the motivation and 
students’ effective work in the classroom [2, p. 22-24]. 

The advantages for students are: the quality and speed of learning, the development 
of skills to learn and collaborate; the application of different types of learning, awareness 
of their abilities, and support in adaptation process to the learning environment in order to 
achieve success in learning [2, p. 24-25]. 

We have come to the conclusion that the only institution that emphasizes the teaching 
and learning process will be the most effective when each individual in this organization 
is effective and they make the most of their joint efforts. It is obvious, that quality results 
require from teachers to continually improve their planning and organization of classes. 
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TO THE QUESTION OF INTERNATIONAL INTEGRATION OF  
UKRANIAN HIGHER MEDICAL EDUCATION 

 

Despite recent complaints about the quality of higher medical education in Ukraine, a 
significant number of graduates of Ukrainian medical schools have being working not 
only in the countries of the former Soviet Union, but also in highly developed European 
countries. The rather high level of teaching achieved by the Ukrainian Higher Medical 
School, despite attempts to discriminate it, is well known. Some Ukrainian medical uni-
versities are not at the last places in the ranking of medical universities in the world. At 
the same time, the alleged non-convertible of the Ukrainian medical diploma can be ex-
plained by myths inherited from the time when this false postulate provided for limiting 
leakage of domestic medical personnel abroad. 

The fame and appeal of medical school are not determined by loud names and awards, 
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but to a greater degree by practicing graduates. To «Hold the mark» of the university 
means to be constantly present in the market of higher medical education of developing 
and developed countries. 

An interesting fact is that, according to US law, graduates of any medical school, 
which registered by WHO, are equal candidates for medical practice, you only need to 
successfully pass a testing control. Moreover, all doctors can apply for work regardless of 
the country in which they received a diploma [1]. Decisive in this case are the personal 
abilities and knowledge of the holder of the diploma. 

Of course, international integration of higher medical education is impossible without 
a combination of fundamental, general professional and special components. National is 
only the health care system itself. Medicine, like any other science, is a supranational 
system, which is based on significant discoveries and great achievements of professionals 
of various nationalities and religions. All over the world, when measuring blood pressure, 
an Italian Riva-Rocci tonometer, a French Laennec stethoscope is used, while listening to 
the tones of the Russian Korotkov [2]. 

The essence of the Bologna process is not to change the name of the disciplines and 
the renaming of subjects and not to transform the curriculum. It is not necessary to aban-
don the unique organizational and methodological achievements of the Ukrainian Higher 
Medical School, which for a long time ensured its effectiveness, that is, a high level of 
qualification and professionalism of medical personnel in conditions of extremely limited 
funding [1, 3]. The essence of the process is to create organizational, economic and legal 
prerequisites for the free movement of all carriers of academic values - students, teachers, 
researchers - within the framework of the general educational space [2]. Ukrainian medi-
cal school is worth it. 

Real educational integration with Europe is to some extent limited by the fact that 
Ukraine is not a member of the European Union, and therefore, Ukrainian doctors do not 
enjoy full employment freedom in the European Union, no matter how you adapt the 
wording in the diploma in European standards. However, with a good knowledge of the 
national language in the country of residence, the Ukrainian medical diploma is more 
likely not an obstacle, but an aid for the practice in the specialty. 

The typical practice of teaching foreign students in higher medical universities is con-
venient when working with people from developing countries, where the quality of edu-
cation is much lower. But this excludes large groups of potential students from developed 
countries. 

The integration of the Ukrainian system of higher medical education provides for a 
transition from a subjective to an objective assessment of knowledge, which led to the 
desire to exclude the identity of the examiner from the control procedure. A live interview 
of a student with a professor or a commission of teachers on the topic of a ticket with a 
demonstration of practical skills is universally excluded from the practice of many Euro-
pean medical universities. It is replaced by a computer or multiple choice questionnaire. 
Over the past two years, exam methods that have been widely used for a decade abroad 
using healthy actors depicting illness have been successfully introduced into the most pro-
gressive medical universities in Ukraine. At the same time, the remaining classical tech-
nology of knowledge control, adopted in medical universities of our country, is unusual 
for many foreign students [1, 2]. 

Thus, the main priority of the development of the national system of higher medical 
education is the policy of turning it into a solid and high-quality industry. The implemen-
tation of this task by Ukrainian higher medical education will ensure its compliance with 
international standards, enrich it with effective theoretical and practical developments, 
optimize its structure and guarantee the highest qualification and competitiveness of grad-
uates of higher medical institutions [2]. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
ЯК ЛАНКИ СВІТОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

Вища освіта XXI століття стає важливим чинником забезпечення реалізацію 
економічних та соціальних цілей держави. Інтеграція та глобалізація культурних, 
соціальних і економічних процесів розвитку зумовлює глибоке оновлення та моде-
рнізацію системи освіти, у тому числі, вищої освіти.  

Над проблемами раціонального розподілу й управління фінансовими та матері-
альними ресурсами закладів вищої освіти, напрямками надання освітніх послуг, на-
ближенням вищої освіти України до світових стандартів і здобутків присвячені 
праці багатьох вітчизняних вчених. Ці питання у різний час вивчали Й. М. Бескид, 
Я. Я. Болюбаш, Ю. Я. Бобало, І. О. Вакарчук, Є. Г. Єфімов, К. В. Корсак, В. Г. Кре-
мінь, О. І. Устенко, В. А. Яблонський та ін. [1]. 

Модернізація системи освіти в Україні в основному пов’язана із виконанням 
державою Болонських домовленостей та інтеграцією у освітній простір Європи, яка 
розпочалася ще з часів прийняття МОН наказу «Про затвердження Програми дій 
щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки Ук-
раїни на 2004-2005 роки» від 23 січня 2004 р. №49. Він передбачав створення євро-
пейського наукового й освітнього простору задля розширення можливостей випус-
кників, а також збільшення мобільності здобувачів вищої освіти на європейському 
ринку праці та конкурентоздатності вищої освіти [2;4]. 

Проте, не зважаючи на активне впровадження кредитно-модульної системи у 
заклади вищої освіти, існують деякі проблеми, що стоять на шляху модернізації ви-
щої школи: 

По-перше, низький рівень мобільності викладачів і відсутність належних умов 
задля формування конкурентного середовища між закладами вищої освіти. 

По-друге, як справедливо зауважує Р.М.Захарчин – це «Необхідність демокра-
тизувати навчальний процес, зокрема розширювати предметний компонент варіа-
тивної частини навчальних планів, запроваджуючи в процес підготовки випускни-
ків ті дисципліни, які завдяки профільному змісту своїх навчальних програм будуть 
суспільно корисними та економічно доцільними в конкретному регіоні, відповіда-
тимуть його економічній галузевій структурі й перспективам стратегічного розви-
тку» [3, с.14]. 

По-третє, зараз майже всі приватні заклади вищої освіти не проводять наукових 
досліджень і зовсім невелика кількість приватних університетів може запропону-
вати належну академічну якість. 

По-четверте, існує «Необхідність упорядкування існуючих ліцензійних обсягів 
прийому абітурієнтів на економічні спеціальності в бік розумного зменшення, ви-
ходячи з реальної потреби регіонів» [3,с.15]. Пріоритет на таку підготовку необхі-
дно надавати закладам вищої освіти економічного профілю. 


