
СТЕНОГРАМА 

 

"круглого столу" Комітету Верховної Ради України  

з питань охорони здоров'я на тему: "Про стан та перспективи  

медичної освіти в Україні"  

 

                                                                                 14 лютого 2017 року  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги! Дозвольте розпочати наше 

засідання "круглого столу" Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я на 

тему: "Про стан та перспективи медичної освіти в Україні".  

Я, власне, хочу подякувати всім вам, тим, хто долучилися, подякувати 

всім народним депутатам, які також долучилися, тому що, власне, "круглий 

стіл" – це кожний депутат за власним розсудом приймає участь. Я думаю, що 

це ще раз підкреслює ту важливість взагалі, яку ми покладаємо на реформу 

медичної освіти.  

Спочатку хотіла би почати з такого невеликого регламенту і 

організаційних питань. У нас є програмна доповідь представників 

Міністерства охорони здоров'я, власне, профільного заступника пана 

Лінчевського. Не бачу. А, вже бачу. Вже є, вже є. Є доповіді ректорів. Але я 

дуже би просила, щоб ці доповіді були не формальними зачитуваннями з 

листа необхідної інформації (всі, хто присутній в цій залі, власне, 

професіонали в своїй галузі, мають статистичні дані), а щоби наша з вами 

сьогоднішня зустріч – "круглий стіл", щоб він був такий собі brainstorm. Всі 

ваші ідеї, пропозиції, зауваження – сьогодні ми будемо чекати, щоб ви 

говорили, тому що наступним кроком в березні будуть парламентські 

слухання, і результатом цих парламентських слухань має стати резолюція, 

яка буде затверджуватись парламентом, яка має створити дорожню карту для 

роботи виконавчої влади, а, власне, профільних міністерств – Міністерства 

охорони здоров'я, Міністерства освіти, Міністерства економіки і всіх тих, які 

будуть долучені. Тому чим більше ми з вами напрацюємо необхідних 

пропозицій, тим легше буде потім профільним міністерствам не вигадувати 

щось від себе, а рухатись вже по узгодженій всій концепції.  

І сьогодні наша з вами зустріч буде розділена на наступні напрямки. 

Тобто доповіді, які ми готували, ми структурували наступним чином. У нас 

буде представлення бачення реформи вищої медичної освіти, бачення в тому 

числі і військово-медичної освіти. Має буде представлена наша,  скажімо, 

середня або профільна медична освіта.       

Окремим напрямком, і так само будуть структуровані парламентські 

слухання, я би хотіла почути ваші бачення, власне, навіть не по 

реформуванню, а по розбудові напрямку медичного адміністрування або 

медичного менеджменту. Бо ніякої реформи ми з вами не зробимо, якщо у 

нас не буде управлінців, які будуть знати, як управляти закладами чи 

приватними практиками в нових економічних умовах. Тобто управління 

закладами охорони здоров'я – це є третій блок.  
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І відповідно до цих головних, скажімо, опорних точок ми з вами 

будемо рухатися. І ми також будемо говорити, сьогодні ми не 

занурюватимемося в медичну освіту, скажімо, домедичну, парамедичну, яка 

на парламентських слуханнях також буде представлена. Я думаю, що 

Міністерство охорони здоров'я сьогодні представить і напрямок 

парамедичної, або домедичної освіти, яку ми маємо втілити в Україні. І у нас 

є рішення парламентських слухань по реформі охорони здоров'я.  

Цей наш з вами "круглий стіл" та наступні парламентські слухання 

відбуваються, власне, в рамках окресленої нами стратегії реформи системи 

охорони здоров'я в Україні. Тобто ми з вами поступово рухаємося до 

втілення медичного страхування, до зміни економічної моделі надання 

медичної допомоги до європейської якості. І реформа медичної освіти в 

цьому напрямку є абсолютно базовою. Ні в кого не виникає сумнівів, що не 

можна зробити реформу поліції, не давши новий вишкіл, нові стандарти, 

тренінги, знання, форму, машини поліцейським. А чомусь суспільство думає, 

що можна зробити реформу системи охорони здоров'я, не давши охороні 

здоров'я нічого. Тому наше з вами завдання - розробити "дорожню карту". І 

ми готові дослухатися до всіх ваших пропозицій, готові їх почути. І вони 

потім стануть базою для резолюції парламентських слухань, на яких будуть 

представлені ваші кращі доповіді.  

Я також хотіла б привітати тут представників студентської нашої 

аудиторії. Дуже приємно, що ви в такий гарний день, що ви цей день 

проводите саме тут. Тому що любов до освіти – це також дуже важлива 

любов. І я би хотіла, щоб на парламентських слуханнях ми з вами також 

обов'язково мали доповідь від студентських парламентів, які є.  

Ще хотіла б сказати, повертаючись до регламенту, я прошу не 

зачитувати ваші доповіді. Краще вас тему ніхто не знає. Я чекаю від вас 

діамантових коротких ідей, що нам потрібно робити. І лімітований час у нас 

після наших базових доповідей – 3 хвилини. Ви говорите, іде стенограма, все 

фіксується. Потім вам стенограма буде розіслана, ви зможете до неї додати, 

якщо ви щось не сказали. І разом з вами ми напрацюємо цю резолюцію, 

власне, яка буде представлена на парламентських слуханнях.  

Зараз для привітання коротко хочу запропонувати слово народним 

депутатам. Прошу, пані Ірина Сисоєнко.  

Ще хто з народних депутатів буде вітати? Олег Степанович, Олексій 

Кириченко. І потім, мабуть, ще надамо слово президенту Академії медичних 

наук.  

 

СИСОЄНКО І.В. Доброго дня усім присутнім! Я рада усіх вас вітати, 

тому що сьогодні ми проводимо надзвичайно важливий захід. І це є 

підготовкою до майбутніх парламентських слухань саме на тему медичної 

освіти. І мені дуже приємно, що приїхали до нас з усіх регіонів України ті 

люди, які безпосередньо сьогодні мають можливість і, головне, бажання 

робити ті реформи, які ми разом маємо зробити в охороні здоров'я. Але якщо 
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ми говоримо про реформу, ми маємо розуміти, що лише ефективні кадри, 

лише люди можуть зробити цю реформу. Тому безпосередньо освіта, 

підвищення кваліфікації, висока компетентність – саме це є тими основними 

факторами, від яких залежить, якою буде  реформа тієї системи охорони 

здоров'я, яку ми всі разом  маємо зробити для тих людей і для тих пацієнтів 

взагалі, заради яких існує система охорони здоров'я.  

Я не буду багато казати, я хочу лише раз наголосити на таких основних 

речах. Зі змінами норм законодавства ми маємо велику потребу в тому, що 

мають з'явитись нові спеціальності, нові фахівці. Це менеджери в системі 

охорони здоров'я.  

Друге, на чому я хотіла би наголосити, надзвичайно важливим також є  

і є такою сучасною вже вимогою – це юристи в системі охорони здоров'я, які 

мають допомагати і супроводжувати всі ті організаційно-правові зміни в 

системі охорони здоров'я  в форматі децентралізації, в форматі розвитку 

місцевого самоврядування і прийняття тих медичних програм, які мають 

сьогодні також ефективно реалізовуватись в нашій державі.  

Ну, я думаю, що вже більш детально кожен з доповідачів розкриє цю 

тему. Я хочу побажати усім нам цікавого заходу. І бажаю, щоб дійсно за 

результатами сьогоднішньої зустрічі, за результатами парламентських 

слухань, щоб дійсно ці зміни і покращення в освіті в медицині по-

справжньому відбувались.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пані Ірино. Олег Степанович Мусій, будь 

ласка. 

 

МУСІЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги, друзі, однодумці. Радий вас  

бачити в такому тісному колі дружньому. Практично з усіма ми з вами 

знайомі. Хочу всіх нас привітати з чотирма сьогоднішніми святами. 

Безумовно, це і День закоханих,  це День комп'ютерника, який дуже 

важливий є для розвитку майбутньої медицини, це День подарунку  

української книги, без якої, напевно, немає майбутнього, ну і для мене також 

є великим святом бачити вас тут. І сьогоднішній "круглий стіл", який є базою 

для здійснення майбутнього української медицини, а це є медична освіта, 

думаю, також для багатьох з вас є свого роду невеличким святом.  

Хотів би побажати нам усім плідної праці, напрацювання важливих 

документів якраз в руслі майбутньої побудови нової національної системи 

охорони здоров'я і парламентських слухань для того, щоб ми вийшли вже на 

парламентські слухання з проектом серйозного, надзвичайно важливого 

документа, який реально буде будувати нову медичну освіту системно, 

комплексно, послідовно і з тяглістю. Це такі ключові речі, на які я би звернув 

увагу.  

І, безумовно, вінцем, напевно, медичної освіти як такої має бути оця 

омріяна вже протягом 25 років воля нашої лікарської професії і 

медсестринської професії – це самоврядування наше професійне. Тому 
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закликаю всіх нас до плідної співпраці, до думок, які ляжуть в основу нашого 

документу. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Олексій Кириченко. 

 

КИРИЧЕНКО О.М. Добрый день! Я тоже очень рад видеть такой 

высокоуважаемый состав этой конференции. Действительно, очень важно 

нам сейчас обсудить реформу в области образования в медицине.  

С моей точки зрения, нам нужно сейчас говорить о том, чтобы 

остановить деградацию нашего медицинского образования. С моей точки 

зрения, наши новеллы, связанные с финансированием медицинских училищ 

и подготовки наших медсестер на первичном уровне привели к тому, что 

часть наших медицинских училищ стоит на грани закрытия и закрывается. Я 

думаю, что нам, безусловно, нужно пересмотреть подходы к 

финансированию медицинских училищ.  

Если говорить о наших ВУЗах, подготовку врачей, нужно 

констатировать тот факт, что многие кафедры наших ВУЗов стали 

"попрошайками" в коммунальных больницах – это факт. И один из путей 

выхода из этой ситуации, я все-таки вижу – это создание университетских 

клиник, когда бы, во-первых, они были бы независимы ни от кого, и при этом 

формировали пул людей, которые научились на этапе студенческой скамьи 

тем инновациям, которые должны быть. И при этом мы знаем о том, что все-

таки наши врачи не теряют связь со своей альма-матер и совершенствование 

их происходило бы тоже на этих кафедрах. 

Если говорить о развитие нашей науки, то есть это тоже часть нашего 

образования, мы, к сожалению, констатировать должны тот факт, что многие 

наши клинические флагманы стоят на уровне закрытия, потому что то 

финансирование, которое заложено бюджете этого года, с учетом 

минимальной зарплаты не покрывает минимальных затрат, которые им 

нужно нести. И половина сотрудников наших научных учреждений, ко 

сожалению, вынуждены сейчас идти в бессрочный отпуск, и таким образом 

они пытаются втиснуться в тот бюджет, который им дали. И это тоже факт.  

Я думаю, что этапом наших слушаний должен быть алгоритм как 

выйти из этой ситуации. 

И очень правильно говорили мои коллеги о том, что все-таки нам 

нужно говорить о том, что должна быть профессия медицинского менеджера, 

действительно нужно управлять, но, с моей точки зрения, мы в первую 

очередь должны сформировать рынок медицинских услуг. Нельзя 

подготовить менеджера, если мы все-таки функционируем в пределах 

бюджетного финансирования. Они там нужны безусловно, но нужны, 

наверное, в какой-то другой ипостаси. И я считаю, что один из факторов для 

функционирования рынка медицинского в Украине, это все-таки 

законопроект про введение нового понятия в Бюджетном кодексе такого, как 

медицинская услуга. И мы обязаны это сделать. 
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Спасибо большое за внимание. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Зараз слово для привітання – президенту Академії медичних наук пану 

Цимбалюку.  

 

ЦИМБАЛЮК В.І. Дякую. 

Національна академія медичних наук України щиро вітає вас всіх і 

вважає, що сьогоднішнє питання надзвичайно важливе, тому що майбутнє 

залежить від тої молоді, яку ми навчимо, майбутнє і медицини в Україні, і 

медичної науки. Я вас також вітаю з сьогоднішнім святом Святого Валентина 

і багато виступати не буду, для того щоб ви мали більше часу потім 

реалізувати це свято. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Віталій Іванович.  

Ми з привітаннями завершили. А тепер переходимо, власне, до роботи. 

Хочу зауважити, що сьогодні ми не приймаємо ніяких рішень. Завдання 

сьогоднішнього "круглого столу" – почути один одного. Ви маєте право 

говорити абсолютно контраверсійні думки і свої пропозиції, не 

погоджуватись. Головне, щоб це все відбувалось в цивілізованій формі, а моє 

завдання – всіх вас почути і головне завдання – вийти потім на спільний план 

дій, щоб знайти оту золоту середину, яка би задовольнила всіх.  

Зараз слово для виступу – заступнику міністра охорони здоров'я пану 

Лінчевському.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Дуже дякую.  

Я, користуючись нагодою, шановні колеги, вдався би до абсолютно 

неформальної, всупереч підготовленим паперам, бесіди. Для міністерства, 

для теперішньої команди міністерства є чітке розуміння, що пацієнта лікує 

лікар. І як би там, які гроші за пацієнтом "не ходили", як би не працювало 

лікарське самоврядування, яка би не була система страхування, коли пацієнт 

опиняється сам на сам з лікарем, коли лікар опиняється сам на сам з 

медичною проблемою, всі накази міністерства, всі постанови Кабміну мають 

дуже-дуже обмежене значення. І якби у нас була змога зробити лише одну 

реформу, одну зміну, то треба було би робити саме реформу освіти. Жодних 

сумнівів тут немає.  

Цей "круглий стіл" для нас – це більше шанс послухати, почути. Тому я 

більше ставитиму запитання і більше зараз прислухатимусь, аніж 

розповідатиму, аніж диктуватиму. Для мене зараз це шанс поставити 

запитання перед кожним з вас. І я би хотів питати вас зараз не як лікар, не як 

чиновник, як пацієнт.  

Отже, наш коротенький блок запитань. Як каже американська морська 

піхота, жодне навчання не здатне виправити дефектів відбору. Відбір до 

медичного вузу. Мене як пацієнта цікавить, чому в Україні кількість 
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випускників коливається там від 7 до 10 тисяч на рік, а в Сполучених 

Штатах, котрі є в 10 разів більші за Україну, від 17-и до 19-и? Як так 

виходить, що ми випускаємо лікарів, випускаємо медиків лише вдвічі менше 

за Сполучені Штати? Чому так? А чи не страждає якість підготовки ось цього 

майбутнього лікаря через таку кількість? А чим вона обґрунтована?  

Коли ми кажемо, що в районі десь, в районному центрі немає лікарів, 

чи створення там вищого навчального закладу – це є адекватна відповідь? 

Якщо колорадський жук поїв всю картоплю, чи ми повинні посіяти ще один 

гектар чи все-таки щось зробити з колорадським жуком?  

Вступні іспити. На економічні факультети є, умовно, ценз – 180 балів, 

30 осіб на місце. Чому економісти вводять цей бар'єр прохідний, а медики 

можуть вчитися, ті, хто лікують добре нас з вами, але наших з вами дітей, 

вони вступають в вуз зі 140 балами лише. Я залишу ці питання для вас. 

Щодо якості навчання. Кого ми вчимо? Ми розуміємо абсолютно чітко: 

у нас сьогодні кожен вуз життєво залежить від контрактників, кожен вуз 

залежить від студентів-іноземців. Більше того, можливість продавати 

іноземну освіту на перспективу – це добре. Давайте подивимося на реальні 

цифри контрактників та іноземців, на реальні цифри, тобто тих, кого ми 

навчаємо, і запитаємо себе, чи не страждає через таку кількість якість 

навчання нашого лікаря, скільки ми можемо собі дозволити вчити 

контрактних студентів, скільки  ми  можемо дозволити  собі  вчити 

студентів-іноземців. І це теж питання, яке я хотів би обговорювати далі з 

вами на  робочих групах і з кожним з вас.  

Щодо того, хто навчає. Коли ми набираємо таку кількість студентів, ми 

змушені їх забезпечити викладачами. Чи ці викладачі відповідають якимось 

мало-мальським критеріям чого б то не було? Чи вони справді гідні бути 

викладачами? Як щодо академічної доброчесності? Давайте відверто, я 

поважаю, я люблю своїх вчителів, я їх поважаю, як в тій клятві Гіппократа, 

тобто я ділюся з ними всім і мої вчителі для мене все. Так, вони не володіють 

англійською мовою, і в ті часи, коли вони були, так би мовити, на вершині 

цього медичного Олімпу, англійська мова не була вимогою. Але на сьогодні 

я не уявляю собі викладача медицини без знань англійської мови. Давайте 

відверто: англійська мова – це є мова медичного спілкування. Крапка. Не 

обговорюється. Чи ми маємо змогу зараз, тобто сьогоднішній викладач має 

змогу бути англомовним, читати, цікавитись і доносити це до студента? 

Якщо викладач не володіє англійською, що він переказує студентам? І в мене 

тут є питання.  

Щодо, знову ж таки, фінансування, щодо вартості, щодо тих грошей, 

котрі  ми витрачаємо на навчання студента. Так, ми можемо зараз сказати: в 

Україні на рік на студента держава виділяє чи витрачає одну тисячу доларів, 

тоді коли в Сполучених Штатах, в Західній Європі – від 50 до 90. Так, дійсно, 

ми можемо казати, що якість навчання західного студента є в рази більшою. 

Так, це інвестиція. Це інвестиція в кінцевому підсумку в наше з вами 

здоров'я. От ми зараз витрачаємо лише тисячу доларів на кожного студента 



7 

 

на рік. І це запитання не тільки до нас з вами, колеги, це запитання до 

бюджету, це запитання до Уряду, це запитання до суспільства. А нічого, що 

ми в Інституті культури на студента витрачаємо в 4 рази більше грошей ніж 

на студента-медика? Нам це всім підходить? Тобто так гаразд, нормально 

все?  

Ну і відповідно фінансування. Знову ж таки, фінансування вузів. Тобто 

треба казати: якщо вуз виживає за рахунок контрактників, чому так? Ми досі 

по-радянському прив'язані до кількості людино-годин, людино-курсів,  

курсо-викладачів тощо. Це радянські показники, які не мають ніякого в 

кінцевому підсумку значення для якості навчання того самого студента.  

Ну і нарешті щодо блоку якості. Дивіться, є науковці, і я дуже радий, 

що ми є однодумцями з Академією медичних наук. Наука відбувається в 

одному закладі, є дослідження, тобто є справжня наука. Є практика в іншому 

закладі. Є інститут і є лікарня. А вчить студента викладач, який не є ні 

практикуючим лікарем, ну часто, ні науковцем. Принцип від самого початку 

не є правильний. Студент має бачити, що медицина є і ремеслом, і 

мистецтвом, і наукою. І тому ми будемо говорити про створення 

університетських клінік, де проводяться наукові дослідження, де проводиться 

навчальний процес, де проводиться лікувальний процес згідно тієї науки, яка 

там же відбувається.  

Результат навчання. Міністерство охорони здоров'я буде битися до 

останнього патрону і буде ламати всі списи за впровадження адекватного 

ліцензійного іспиту, за вдосконалення тих іспитів "Крок", котрі є на сьогодні. 

На сьогодні на планеті Земля не існує кращого способу екзаменування 

студента-випускника. І той американський step – один, два, три, котрий був 

впроваджений ще в кінці 1990-х, здається, в 1999-му були ті пробні тести, та 

його еволюція дотепер, не існує нічого кращого. І тому ми будемо захищати 

цей екзамен і проведення цього екзамену і боротися за його вдосконалення.  

Так, цього недостатньо, треба говорити про стандартизований 

практичний іспит ОСКІ. І я дуже радий, що є ті вищі навчальні заклади, котрі 

і самі рухаються до цього. У міністерства є чітке розуміння про необхідність 

підтримання і ліцензійних іспитів, і іспиту практичного стандартизованого. 

Щодо іспиту ліцензійного ми будемо казати і будемо прагнути, щоб іспит, 

котрий складає студент чи-то випускник українського вузу, нічим не 

відрізнявся від Єльського університету.  

Не існує національної науки, не існує національної таблиці множення. 

Наука "медицина" – одна і в Америці, і в Європі, і в Україні. Відповідно 

знання і результати тих знань так само мають бути однакові. Крапка. 

Результати, власне, цього навчання, якість навчання. До 2008 року 

лише 4 українці отримали право на роботу в Канаді. 4 українські лікарі. Оце 

ціна всіх тих питань, котрі я ставлю перед собою, котрі ми ставимо вище. 

Оце ціна якості. З якістю навчання, з якістю освіти у нас не повинно би було 

бути компромісів.  
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Я вдячній Ользі Вадимівні, я вдячний комітету за підняті запитання. Я 

думаю, що детальне обговорення кожного питання буде доречним на 

робочих групах.  

Ми би дуже хотіли не оминути увагою і парамедичну систему, і 

медичні училища, але гадаю, що це треба робити в іншій аудиторію. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олександре, ми, насправді, чекали чітку 

позицію і конкретні кроки від міністерства, власне, ваше бачення, не 

запитання. Тому що це ми вам задаємо запитання, а ви маєте давати 

відповіді, що нам робити із середньою освітою (яке бачення), що робити з 

вищою освітою. Я би хотіла зауважити, що ми зараз з вами, ну, принаймні, 

дам слово іншим, народним депутатам, моє бачення, що ми з вами зараз 

дивимося в різні боки, ну принаймні.  

Україна вся євроінтегрується. Власне, результати парламентських 

слухань мають закласти фундамент для того, що буде через 10 років. Тобто 

завтра ніякої реформи, результатів ми з вами не отримаємо. Ми їх отримаємо 

через 10 років. Якщо Україна рухається в бік євроінтеграції, і Україна має 

потенційний шанс, не говорю про терміни, але колись стати частиною 

європейської спільноти.  Погоджуєтесь, маємо шанс? Це залежить від того, 

наскільки ми будемо якісними. Це означає, що українська вища освіта має 

відповідати європейським стандартам для того, щоб наш диплом і для того, 

щоб студенти з інших країн могли вчитись в Україні, так само як вони 

сьогодні навчаються в Угорщині, в Польщі, в Литві і мають право на роботу 

по всій європейській спільноті. Я правильно розумію? Шансу, що наш 

диплом колись будуть приймати в Америці, на мій погляд, немає. Ми туди не 

інтегруємось. Освіта американська і європейська, вони не тотожні. І вимоги і 

тести не тотожні. Тобто зараз поставити всю систему освіти "на растяжку", 

ввести американські тести, а потім не відповідати європейським, а потім 

переводити на європейські, мені здається, що це не зовсім правильно. Я 

тільки за те, щоб були тести, щоб були у нас кроки, але щоб ці тести 

відповідали європейським стандартам. Який сенс проводити нам, ще 

витрачати кошти, брати гранти, насилувати викладачів, студентів 

американськими тестами, якщо шансу, що наш диплом буде колись визнано в 

Америці, ну його в принципі немає. Вони не визнають диплому ні однієї 

країни.  

Ще ви сказали, що не існує національної науки. Сумно мені дуже, тому 

що, безперечно, наука, вона загальна, але кожна нація розвиває свою науку, 

свою охорону здоров'я, свою систему освіти. І я читала ваші пропозиції, що 

наші наукові журнали – взагалі більше їх не потрібно, що ви не акцептуєте 

українську науку.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Це цитата Чехова. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ну, принаймні вона вашу позицію надала. Це не 

те, що я вас зараз намагаюсь принизити,  нічого особистого. Ви маєте право 

на вашу позицію і її відстоювати. Я маю право на свою позицію і її 

пробувати відстоювати, тому що, я вважаю, я нещодавно повернулась  з  

Кореї, ви собі не уявляєте, що зробила  ця країна, це можна побачити. І 

безперечно, 30 років тому корейські автомобілі були нічого не варті.  

Сьогодні на них їздить весь світ. Чому? Тому що самі корейці їздять 

виключно на своїх автомобілях і пишаються своїм національним. Якщо ми не 

будемо пишатися нашим національним, нашою наукою і її розвивати і наші 

наукові журнали, пробувати їх інтегрувати і в світовий стандарт, то ми 

просто втратимо нашу державу.  

Зараз наступна доповідь. Ректор Національного медичного 

університету імені Олександра Олександровича Богомольця Амосова 

Катерина Миколаївна. 

 

АМОСОВА К.М. Шановні колеги! Ми дякуємо за запрошення і 

можливості, може, надати певні факти, які не дуже на слуху. Отже, я 

починаю з того, що ми вважаємо, що після Революції Гідності здійснилися 

важливі зміни в державній політиці щодо освіти, і зокрема медичної. Ми 

дуже шануємо Закон України "Про вищу освіту", оскільки він дав 

внутрішньо вузівську демократію, він дав ротацію керівників, автономію і 

зменшення переобтяження аудиторного навантаження і для викладачів, і 

студентів. 

Дуже важливим, але не впевнена щодо результативності, є перехід з 

підготовки спеціаліста до магістра. Це є освітній магістр, це є різниця між 

магістром як науковим ступенем, але, на жаль, поки що ми проліцензувалися, 

вищі, ну, за 2 тижні завдяки певним проблемам з колишнім Міністерством 

охорони здоров'я, але зараз ми працюємо без затверджених державних 

стандартів освіти. Може, це і добре, оскільки ми маємо зараз надію, що 

будуть не повторенням того, що у нас було, а що вони будуть гармонізовані з 

міжнародними стандартами. Але ми чекаємо координації Міністерства 

охорони здоров'я для того, щоб зробити. 

Важливим, я вважаю, що вперше за багато років і на третьому році 

після війни в учбовий план підготовки магістра з'явилася підготовка офіцерів 

запасу як обов'язкове – це є дуже важливим, і ми починаємо це робити. 

Далі, будь ласка, наступне. 

Я хочу зазначити також важливе для спільноти не тільки студентської, 

а й викладацької, це були прийняті завдяки зусиллям народних депутатів 

зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо відміни працевлаштування 

випускників, але, на жаль, відсутні підзаконні акти щодо його імплементації, 

ми на них чекаємо.  

Важливо вже в 2017 році, що у нас з'явилися нові спеціальності. Я хочу 

зазначити особливо, це громадське здоров'я. І слава Богу, що ми будемо 

долучатися до підготовки саме таких спеціалістів. 
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Цікавий факт, подивіться, будь ласка, це заслуга МОНу. У нас, слава 

Богу, зменшилась кількість перелік категорій пільгових, оскільки не може 

людина з вищою освітою бути пільговик, треба монетизувати йому ті пільги, 

а не в якості залучення до вишів. І зараз вже 2,5 відсотка. 

Попри те, що тут ми почули в плані нашої інертності, але я не можу з 

цим погодитися, оскільки, безумовно, наша стратегічна мета, зокрема нашої 

спільноти – це визнання українського диплому в світі. А друга мета – це 

збільшення рівня задоволеності споживачів, і це є елементарно для 

менеджменту. Поки що ми працюємо над нашим дипломом, у нас є студенти, 

є управлінці, є суспільство, які мають бути задоволені, принаймні ми маємо 

далі контролювати їхню задоволеність.  

І щодо цього. Наш університет подав свої документи на зовнішній 

аудит міжнародний, це рейтинг QS, ми його пройшли і отримали зірки, ми 

ввійшли у мультиранг, і ми плануємо іти цим шляхом і далі. 

Далі, будь ласка. 

Тепер щодо якості випускників шкіл, які до нас ідуть. Ми підготували 

достатньо цікаві, нам здається, дані. Це скрін із даних МОНу. Подивіться, 

будь ласка, це бюджетники. І тут представлений той пороговий бал. Це не 

середній прохідний бал, а це пороговий. І от подивіться, будь ласка, щодо 

бюджету у 2016 році. Наша спеціальність "медицина" займає 4-е місце, а 

стоматологія взагалі перше в порівнянні з правом "Могилянки" і правом на 

юридичному факультеті Шевченка. І ці результати, вони не є одного року. 

Тут є два роки. І це дійсно є таким конкретним показником того, чого ми 

певної мірою варті. Безумовно, ми працюємо над тим, щоб не розчарувати 

цих випускників, але тим не менш.  

Тепер дивіться, будь ласка, щодо контракту. Наше третє і четверте 

місце. Притому тут проставлена кількість, тут велика кількість у нас 

абітурієнтів і взагалі великий контингент у нас гідні місця. Тобто ми є 

привабливими для молоді української.  

Переходимо щодо іноземних громадян. Ну, якби ми отримали 

бюджетне фінансування принаймні на те, що було зазначено, а не за даними 

Рахункової палати, не 30 відсотків від бюджету – найнижче серед медвишів 

України при тому, що є наші колеги, які отримали 90 з чимось, ми могли би, 

так сказати, поставити хрест на підготовку цих іноземців, а сконцентруватися 

на українцях. Але, на жаль, це – ринок. Може, на жаль, а, може, і на щастя, 

оскільки це є конкурентне середовище і це є дійсно виживання, як по 

Дарвіну, місцями, безумовно.       

Отож наступне, що я хочу підкреслити. Якби ми так були погано 

готували іноземців, вони б до нас не йшли. При тому зверніть, будь ласка, 

увагу на цифри: тут відрахування, тут не представлені відсотки. А, 

проставлені. Подивіться, будь ласка, два роки ми відраховуємо 300 іноземців 

щорічно, а в відсотках це – 20 відсотків. Я не думаю, що є інший медичний 

виш, який відмовляється щорічно від 20 відсотків грошей в валюті. А ми це 

робимо.  
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І важливий вектор – це збільшення англомовних студентів. Це 

важливий поштовх для наших викладачів щодо кращого опанування 

англійської мови, і ми теж над цим працюємо. (Далі, будь ласка)  

До речі, ось наше щорічне відрахування українських студентів, і воно – 

7 відсотків щорічно. І ми зробимо далі статистику. З першого курсу до кінця 

без перерви на академвідпустку у нас доходить менше половини. Я думаю, є 

певні міфи щодо такої, ну, жалюгідності нашої освіти. Я сподіваюся, що я їх 

розвію зараз. І контрактників-українців ми відраховуємо 8 відсотків щорічно. 

Тобто ми є вимогливими. (Далі, будь ласка) І це важливо.  

У нас є два вектори зараз в нашому університеті. Це опанування 

української мови, і ми даємо стимул. Оскільки ми заробляємо гроші, ми 

даємо стимули для наших викладачів, що важливо, і для викладання, і для 

науки. У нас започаткована програма з "Бритіш кансіл". Протестували 

весною 80 викладачів і рівень БА2Ц-36. До речі, у мене рівень С-1. І я два 

роки, пробачте, 20 років читаю тільки літературу свою спеціальну 

англійською мовою. І розпочали навчання 27 осіб – це 2 курси інтенсивні, і 

зазвичай це за кошти університету. І ми будемо продовжувати цю програму. 

Далі, будь ласка. 

Наш наступний вектор – це визнання за якістю нашої науки. Я не можу 

зголоситися, що виші такі жалюгідні щодо науки. Слава Богу, у нас є такий 

міжнародний показник, як би ми його не критикували, якщо ми візьмемо 

представництво президії Академії щодо гірше, то думаю, у нас тут не так 

погано, в нашому університеті. Принаймні ви бачите, у нас є прогрес. 

Далі, будь ласка. 

Це без матеріальних стимулів і без проплати за публікації. Ми 

контролюємо, у нас є важливий показник, який ми контролюємо, це гірші 

кафедри, і у нас поступово за 3 роки зменшується відсоток кафедр, які не 

мали таких визнаних публікацій. 

Далі, будь ласка. 

Тепер, щодо наших надходжень. Думаю, що в ринковій економіці, 

заробіток грошей, це теж є певний показник, бо тут представлені, що за 3 

роки ми збільшили практично вдвічі теж скільки ми заробляємо, і я прошу 

звернути увагу, що це також на науці, на договірні теми і на підготовці 

наукових кадрів за гроші – 34 мільйона наш університет заробляє. Тобто не 

тільки освіта, не тільки іноземці, а ще і наука, і це є важливим, ми цим 

пишаємося і рухаємося далі. 

Далі, будь ласка. 

Тепер, щоб ми робили, якби ми не заробляли гроші? У нас, ви бачите, 

тут витрати на комунальні послуги і утримування, ви бачите – 39 мільйонів. 

Держава Україна зі свого бюджету нам дала менше мільйона на це взагалі. 

Але у нас тепло, у нас затишно, у нас поміняні вікна у всіх гуртожитках, і це 

нам дають цю можливість.  

Далі, подивіться. Забезпечення навчального наукового процесу. Це 

фантоми, це УЗІ-апарати і для  процесу, і для науки, і для лікування. 
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Наприклад, на нашій кафедрі в Олександрійській лікарні ми за минулий рік 

закупили новітнього обладнання для клінічних кафедр і для науки, і для 

студентів, і для хворих на 10 мільйонів гривень. І щоб так працювати, треба 

заробляти. 

Ви дивіться – наш  залишок. Це є ненормально, оскільки ми в Законі 

України "Про вищу освіту" крім неможливості суміщати дві адміністративні 

посади прописано ще обслуговування в державних банках. І чомусь ця 

позиція не реалізована. Якби це було реалізоване, як це є наша пропозиція 

щодо долучення  до "круглого столу", то ми могли би, щоб ці гроші не 

пропадали на інфляції, а ми могли би з ними значно більше. 

Далі, будь ласка. 

Тепер, щодо процесного менеджменту. Це класний інструмент, і цей 

сертифікат у нас не висить на стінці в кабінеті ректора, а ми його 

використовуємо на практиці. 

Далі, будь ласка. 

І зокрема, ще до отримання цього сертифікату ми активно зайнялися 

анонімним анкетуванням зараз студентів, але починаємо і викладачів. 

Обов'язково це ті, які закінчили чи певний курс навчання чи взагалі 

університет, це наша соціологічна група власна, це 0 копійок із бюджету, і ви 

подивіться: 10 тисяч анкет ми обробляємо кожного року. 

Далі, будь ласка. 

Ось інтегральні показники щодо задоволеності студентів, випускників 

за 6 років навчання. Я прошу звернути увагу, що це оцінюється період, 

починаючи з 2009 року. На жаль, кількість тут невелика, оскільки студенти, 

коли вони склали останній іспит, вони не дуже хочуть заповнювати ці 

анкети. Але, тим не менше, ми маємо такі цифри, які вам показані. 

Задоволеність – 75 відсотків і 53 відсотки, це невисокий показник, але 

принаймні він є реальний.  І ми його оцінили, і ми його маємо, і ми над цим 

працюємо. 

Але що мене особисто здивувало, що задоволеність на клінічних 

дисциплінах навчання, вона значно нижча. І я вбачаю в цьому один фактор 

значущий, тому що у нас немає ані університетських клінік, ані 

університетських лікарень. Ми тут в приймах, причому кожен головний лікар 

може показувати приклад своїм завідувачам відділень, які умови можна  

створювати до студентів, які заважають. І ми чекаємо допомоги вашої щодо 

змінення цієї ситуації.  

Далі, будь ласка. Тепер подивіться, будь ласка, ми відкриті. І крім 

задоволеності, у нас є цифри щодо стикання з корупцією, з вимаганням 

грошей за відробки і за ПМК. Але останніми роками ми вже заглиблені в це 

питання і бачимо, що все більше і більше з'являється студентів-"решал", які 

просто беруть гроші із своїх колег, а кафедри до цього в багатьох випадках 

не дотичні. У нас є контакт з СБУ, з записами телефонів. Ми просимо всіх 

студентів, хто скаржиться на вимагання грошей, піти з цими міченими 
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грошима, оскільки це найефективніший шлях щодо боротьби з корупцією, 

але, на жаль, студенти не погоджуються.   

Подивіться, будь ласка, ось це анкетування, воно із запізненням в один 

рік. Це по окремих спеціальностях першого курсу. І зверніть увагу на фізичне 

виховання, на який відсоток хабарів, при тому, що ми скоротили рішенням 

вченої ради  сильно це. І, до речі, і гуманітарного блоку, як люди заробляють 

більше ніж інші на гуманітарному блоці. У нас страшна ситуація, не дуже 

гарна з анатомією людини.  

Далі, будь ласка. Подивіться, будь ласка, цифри. Подивіться цифри 

щодо фармакології. Вражає, так? Поважні ж люди працювали.  

Фармакологія. Вражають ці цифри? Більш того, ми це обговорюємо на наших 

вчених радах і це висить на нашому сайті.  

Далі, будь ласка. Це підсумок випускників за період, ви бачите, з 2008-

го по інший щодо стикання з корупцією. Це погані цифри. Це ганьба. Але 

принаймні ми це виявляємо і ми над цим працюємо і ми приймаємо 

конкретні речі, є певні викладачі, які звільнені.  

Далі, будь ласка. Один із кроків щодо цього – це АСУ "Електронний 

деканат", що унеможливлює зміну оцінки на паперових носіях на наступний 

день після телефонних дзвінків. Принаймні це важче зробити.  

Я знову повертаюсь до підготовки на клінічних кафедрах. У нас, ви 

бачите, колосальна кількість студентів, з них киян – це 25 відсотків. У нас 

представлена вся Україна. І нам потрібні ці бази, тому що наші студенти 

мають не в приватних структурах, в євроремонті, не виходячи з кімнати 

сидіти з викладачем, а вони мають бути  в спеціалізованих відділеннях. Тому, 

наприклад, на кафедрі, яку я мала честь очолювати, у нас була база 750 ліжок 

в чотирьох лікарнях міста Києва.  

Але ми постійно, кожного року зустрічаємось з тим, що новий очільник  

ГОЗу  і адміністрації Києва починає розмову, якби всупереч нормативним 

документам, з нас взяти, ну, оренда – 1 гривня, але є комунальні послуги. 

Тому ми звертаємось до шановних депутатів для того, щоб все ж таки 

захистити наші права і припинити цим посяганням при наявній адекватній 

нормативній базі на нашу користь. Далі, будь ласка. 

Слава Богу, з 2015 року є положення про університетську клініку і ми 

будемо просити включити в пропозиції саме винесення вирішення цього 

питання на державний рівень. Далі, будь ласка. 

Тепер щодо державного розподілу і ефективності примусового 

кріпацтва студентів. Я не думаю, що хтось ще цим так обіймався щодо 

судових позовів з цими, хто недоїхав, але нам Держфінінспекція виставила 

недоїзд 6 студентів в 800 тисяч гривень ту справку, але ми починали цим 

займатись, виконувати свою роботу і ще до неї. 2015 рік – недоїхали 12. 

Тобто 60 відсотків виграють суди. Далі, будь ласка. Виграти в суді - це 

малореально, а механізм цієї служби виконавчий взагалі не працює.  

Тепер щодо ініціативи МОЗу щодо американських тестів. Ми 

підтримуємо це і вважаємо, що це поштовх до гармонізації з міжнародними 
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стандартами, оскільки, Ольга Вадимівна, я прошу вибачення, слово 

використала – насилувати американськими текстами. А як вам насильство 

таким тестам? Цеховий лікар формує для поглибленого спостереження групу 

осіб, що тривало хворіють, при  цьому він бере до уваги тривалість випадків 

захворюваності з  втратою працездатності протягом останнього року. Якою 

повинна бути ця тривалість, щоб працівника зарахували до вказаної групи? 

40 днів, 60 днів, 20, 30 і 10. Тут є ще групи здоров’я для дітей. Далі, будь 

ласка. Оце і є насильство. І саме з цього ми звернулись до МОЗу в плані 

корекції  наявностей. Далі, будь ласка. 

Чому ці тести є поштовх? Тому що я навожу робочу програму 

адмінкафедри опорної, яка є дуже поважною, і ми тут можемо бачити речі, 

які вже сто років не працюють. А тут є ще банки і гірчичники. Далі, будь 

ласка. А ще є моя критика на контент підручника, який з грифом 

національного. Далі, будь ласка. І тому треба перекладати підручники не з 

української мови на англійську, а з англійської на українську. 

І нарешті ОСКІ.  Ось ці ОСКІ – це стандартизовані іспити клінічні, це 

не менше значуші, ніж тести. Їх дуже важко зробити і ми робимо пілот ОСКІ-

1, ОСКІ-3 зараз. Далі, будь ласка.  

Я не буду далі зупинятись на пропозиціях, вони є надруковані, і просто 

закінчу цією картинкою цієї шановної людини. Дійсно, наука - безмірна, 

життя - коротке і рішення є складні.  

Дякую за увагу і прошу вибачення за час. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Прошу вас надати листочок ваш з пропозиціями до секретаріату. 

 

АМОСОВА К.М. Вони у слайдах. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, прошу вас окремо з вашої презентації 

вилучити пропозиції. 

 

АМОСОВА К.М. Добре. Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, до слова запрошується ректор 

Національного фармацевтичного університету Черних Валентин Петрович. Я 

попереджаю, будь ласка, 10 хвилин, бо інакше ми не дамо можливості людям 

сказати. Регламент. 

 

ЧЕРНИХ В.П. Шановні колеги, мені дуже неприємно чути кожного 

разу про те, що кажуть: у нас все не так, все не так. Мені здається, що не 

треба цього робити. Чому? Тому що наша країна єдина, країна дуже гарна, з 

гарними людьми, і повинні сьогодні все те, що є, навіть пишатися. А щодо 

того, що щось треба поправити, то обов'язково будемо робити. І у 
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американців візьмемо шановних, Олександре Володимировичу, візьмемо і в 

ЄС і так далі. Ну, не треба цього робити нам: то все погане. 

Я буду запрошувати вас, шановний Олександре Володимировичу, до 

Національного фармацевтичного університету, тут присутній і екс-міністр 

охорони здоров'я, який у нас був неодноразово, Василь Михайлович, і він 

казав, що це кращий вуз країни. Тому будемо просити всіх, хто тут 

присутній, приїжджайте до нас і побачите, на що здатен цей вуз. 

Шановні колеги, Президент України і уряд шукають шляхи реалізації 

головної мети: збереження здоров'я нації. Також над цим працює і наш 

парламент, і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство освіти. Медицина 

і фармація невід'ємні складові охорони здоров'я як два крила у птаха. 

Головне – піклування про пацієнта.  

Фармація України – стратегічна складова охорони здоров'я, 

багатовекторна галузь, що потребує кваліфікованих фахівців для усіх 

сегментів. Тобто наука, промисловість, контроль якості, дистрибуція, аптечна 

мережа, інформаційне поле, госпітальна фармація, військова фармація і 

також в основі освіта. 

Завдання фармацевтичної освіти та кадрове забезпечення галузі 

обговорювалися на усіх національних з'їздах фармацевтів. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я прошу пробачення. У вас час дуже обмежений. 

Дуже хотілось би почути від вас пропозиції. Щось в законодавстві потрібно 

покращити, щоб ви могли краще працювати. 

 

ЧЕРНИХ П.В. Я про це буду розповідати. 

Більшість з'їздів відбулося на базі Національного фармацевтичного 

університету. 8 національний з'їзд фармацевтів – розглянута концепція 

розвитку фармацевтичної галузі та освіти. 1500 працівників фармацевтичної 

галузі України та делегати з 24 країн світу. 

Якість освіти – пріоритет номер 1. Змінити зміст фармацевтичної 

освіти з урахуванням європейських стандартів та кращих національних 

традицій. 

Не кожна країна має систему фармацевтичної освіти. Кількість 

фармацевтичних факультетів на чисельність населення – наша Україна 

займає перше місце, і на один факультет на 2,3 мільйона наших людей. 

Підготовка кадрів. У 1993 році було 3 вузи, тобто Харків, Львів і 

Запоріжжя. На сьогоднішній день… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я ще раз прошу пробачення. У нас тут не 

презентація вузів. 

 

ЧЕРНИХ П.В. Ні, ні, ні.  
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чекайте! Вибачте! 5 хвилин, ми маємо всю цю 

інформацію, ми отримали ваші презентації. Ми зараз робимо з вами, ми 

шукаємо, що потрібно зробити з освітою. Будь ласка, не робіть цю 

презентацію, скажіть в мікрофон, як ви бачите, чого вам бракує, що потрібно 

зробити, щоб через 10 років було краще.  

 

ЧЕРНИХ П.В. Ольга Вадимівна, 10 хвилин, я все зроблю.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вже 5 залишилось.  

 

ЧЕРНИХ П.В. 5 хвилин. Добре.  

Реформа фармацевтичної освіти в Україні. На сьогоднішній день ми 

маємо 8 спеціальностей і 16 спеціалізацій. Але ми ніколи не чекаємо, що 

колись хтось нам скаже, що потрібно реформувати. Національний 

фармуніверситет таку роботу проводить постійно, аналізуємо досвід 

провідних зарубіжних країн і залишаємо фундаментальне вітчизняне, і 

впровадження інновацій.  

Стандарти. Відсутність затвердженого державного стандарту. Стандарт 

– це перше за все те, що потрібно сьогодні нашій фармацевтичній галузі. Але 

освіта не встигає за всіма інноваціями, що є на заводах, фабриках і навіть в 

аптеках. Потребує на сьогоднішній день рішення питання про кваліфікацію 

фахівців фармації. Як називати фахівців з вищою фармацевтичною освітою в 

Україні. Тобто в Україні сьогодні провізор (Україна, Росія, Фінляндія). А в 

Німеччині – аптекар. Але скрізь, в усіх країнах світу, фармацевт. Пропозиція: 

останній рівень – це магістр, професійна кваліфікація – фармацевт. Будемо 

просити підтримати нас в цьому плані.  

Спеціальність "Технологія фармацевтичних препаратів", вона була з 

1992 року. На сьогоднішній день її записали "Фармація та промислова 

фармація". Це недопустимо, це різні кваліфікації. Фармація – це провізор, а 

промислова фармація – інженери-технологи. Будемо просити вас, Ольго 

Вадимівно, звернути увагу на це, і щоб повернули нам інженера-технолога, 

бо у нас 137 заводів, і вони хочуть, звичайно, щоб там були кваліфіковані 

інженери.  

Клінічна фармація. Проблема клінічної фармації, над провадженням 

якої ми працювали багато років, з 1990 року, також будемо просити, щоб її 

залишили.  

Виконання наказу МОЗ номер 360. На сьогоднішній день цей наказ не 

працює, але цього вимагає підготовка і перепідготовка кадрів.  

Екстемпоральна рецептура. Також треба знання. За кордоном 20 

відсотків роблять  екстемпоральну рецептуру.  

Військова фармація. В зоні проведення АТО загинули тисячі громадян 

України. Якщо допомога пораненим надається у перші півгодини, смертність 

зменшується у три рази. Є проблема з підготовкою кадрів. Підготовка 

офіцерів запасу (військових провізорів) проводиться тільки в 4 медичних 
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університетах. Пропозиція: реанімація військових кафедр в усіх медичних 

фармацевтичних вузах.  

Імпортозаміщення. Це те, що вимагає великої підготовки кадрів для 

наукових досліджень, виробництва. Бренд замінюється на генерік. У нас на 

сьогоднішній день 90% генеріків. Але сьогодні практично мало хто думає, 

що генеріки будуть лікувати, але можна все зробити, щоб генерік був нашим 

брендом. … (нерозбірливо) генеріка у порівнянні з брендом забезпечує 

населення і якісними лікарськими препаратами, і також виключаються так 

звані фальсифікати.  

Дистрибуція. Кількість оптових фірм у нас 440. А за кордоном: в 

Бельгії – 2, у Франції – 6 і так далі. Тобто сьогодні цього вимагає час: 

необхідна підготовка кваліфікованих фахівців з логістики та організації 

логістичних складів. 

Практична підготовка. На сьогоднішній день за кордоном: лекції – це 

50%, практика – також 50%. Тоді краща підготовка спеціаліста.  

Відносно іспитів "Крок".  Хочу сказати, що треба подякувати 

Міністерству охорони здоров'я і також всім нам за те, що у нас сьогодні є 

"Крок 1", "Крок 2". І треба попрацювати над тим, щоб взяти в Сполучених 

Штатах, в Канаді, в ЄС досвід, як це у них робиться. Сьогодні, мені здається, 

у нас є можливість виправляти ці моменти.  

Відносно науки. Тут сказали про науку. Я не задоволений такою 

оцінкою, чому? Тому що Олександр Володимирович сказав, що науки немає.  

Це не правильно. За 16 років у нас підготовлено кандидатів, докторів наук 

дуже багато. 94 науковці з науковим ступенем працюють  в нашому 

університеті.  

Контроль якості. Також ми можемо пишатися тим, що маємо власну 

"фармацевтичну конституцію" – Державну Фармакопею. 

Завершуючи свою доповідь, хочу наголосити на тому, що до ліків 

повинна торкатися освічена людина. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Хотіла би Олександра Володимировича 

попросити прокоментувати запитання, які поставив Валентин Петрович, 

щодо класифікатора. Прокоментуйте, будь ласка, позицію міністерства.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Чи ми можемо з вами обговорювати питання 

включення до класифікаторів? Я не думаю, що є зараз доцільно 

обговорювати це, бачучи реакцію аудиторії, обговорювати конкретні 

питання, котрі цікавлять конкретний вуз або ж конкретну галузь, в цій 

аудиторії. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олександре, питання до міністерства. Чи 

міністерство поділяє прохання всієї фармацевтичної галузі, яке вони тільки 

що озвучили? Тобто, чи ви поділяєте їх бачення, чи не поділяєте? Це нам 

важливо. Розумієте, для цього і "круглий стіл" робиться.  
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ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Ми маємо зустрічатися з фармацевтами і 

вирішувати ці питання разом. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми зараз і зустрічаємося разом. Ми просто 

хочемо вашу позицію почути.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Я би не хотів змагатися зараз афоризмами і 

коротким "так" або "ні". Є складні питання… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дивіться, питання стояло щодо того, що 

фармацевти на сьогоднішній день просять ввести в класифікатор 

спеціальностей, що у них немає в класифікаторі спеціальності (правильно я 

розумію?) інженер-технолог. Це абсолютно конкретне запитання, і ми або 

маємо при згоді Міністерства охорони здоров'я ставити в рішення 

парламентських слухань тоді. Тобто клінічні фармацевти і інженери-

технологи – це те, що просить галузь. Якщо Міністерство охорони здоров'я 

каже: "Так, ми підтримуємо вимоги галузі", – тоді ми в рекомендаціях 

парламентських слухань за взаємною згодою це ставимо. Для цього 

розроблено цей "круглий стіл". Для того, щоб почути запитання і утворити 

спільну позицію. Ми з вами потім не будемо мати часу зустрітися. Тому я 

буду протягом всього цього "круглого столу" просити вас коментувати всі 

виступи. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. У нас є робоча група. Ми знаємо про цю 

проблему. І ми готові її обговорювати. У цю секунду я не готовий дати 

конкретне рішення, ми потребуємо додаткових консультацій. Ми знаємо про 

цю проблему. 

 

ЧЕРНИХ В.П. Мені здається, не треба її обговорювати, бо держава 

хоче мати гарних інженерів і гарних лікарів, які будуть розуміти, що для 

того, щоб лікувати людину, треба лікар і також ще фармацевт. От тоді все 

буде нормально. Ми добивалися 20 років цього, і зараз поховати – ми не 

можемо цього зробити. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Якщо ви питаєте мене особисто, я вас підтримую. 

 

ЧЕРНИХ В.П. Дякую вам. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Олександре. 

Це вже перемога. 

Будь ласка, зараз слово надається проректору з науково-педагогічної 

роботи та післядипломної освіти Української медичної стоматологічної 

академії пану Скрипнику. 
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Будь ласка, прошу вас ставити проблемні питання, щоб ми могли 

шукати точки або згоди або незгоди. Я дуже прошу вас: не робіть 

презентації, які ваші вузи гарні. У мене після цих презентацій складається 

єдине враження, що вам нічого не треба, змінювати нічого не треба, все так 

супер. От, з вашого виступу потрібно було зараз обговорити тільки реальні 

проблеми, які є. Тобто якщо похвалити когось, ми всі хвалимо. Я визнаю всі 

ваші роботи, ваші здобутки, я була в більшості медичних університетів. Де 

ще не була, обов'язково побуваю. Але зараз не витрачайте наш спільний час і 

можливість спілкування з Міністерством охорони здоров'я на те, щоб 

розповідати речі не стратегічні, не важливі. 

Дякую. 

 

СКРИПНИК І.М. Вельмишановна Ольго Вадимівно, вельмишановні 

учасники "круглого столу", я зупинюсь на основних проблемах, буду 

пропускати деякі слайди з економії часу.  

Відносно підготовки стоматологів в Україні. Слід відзначити, що 

стоматологи готуються на 18-и стоматологічних факультетах вищих 

навчальних закладів різного рівня підпорядкування. Слід відзначити, що 

особливістю сучасного набору на стоматологічний факультет є, зокрема як 

показують показники 2016 року, 55 бюджет прийом, і 1500 прийнято на 

контракт в Україні. 

Потреба в стоматологічній допомозі зумовлена, перш за все, 

показниками захворюваності і розповсюдженості. І хочу зупинитися на 

існуючій моделі підготовки і на тих проблемах, які виникають зараз у зв'язку 

з тим, що ми перейшли на підготовку згідно Закону "Про вищу освіту" 2014 

року. 

На зараз модель підготовки, яка існує, ми почали з 1 вересня готувати 

лікарів-магістрів. Але слід відзначити, що на зараз не затверджені державні 

стандарти підготовки, зокрема, другого рівня магістр "Стоматологія" 221 і 

відповідно доктора філософії "Стоматологія".  

Як ми вбачаємо перспективи розвитку стоматологічної освіти, перш за 

все вона пов'язана з акцентом на післядипломну освіту. Це залишити 

первинну спеціалізацію. І ми обговорювали це. Я думаю, Юрій Васильович 

Вороненко буде говорити про це, про інтернатуру як базову півтора чи два 

роки. Також виділення вторинної спеціалізації з метою збереження надання 

допомоги спеціалістам на другому рівні, виділення спеціальності 

резидентури в стоматології мінімально 2 роки і виділення спеціальності 

клінічної ординатури.  

Відносно тих проблем, які постають, я не буду тут зупинятися, хочу 

зазначити які перш за все. На післядипломному етапі ми вбачаємо важливим 

підготовку лікарів-інтернів, зокрема, на базі філіалів, що розвантажує 

особливо ті міста і ті університетські клініки, ті клінічні бази, розвантажує і 

забезпечує більш якісну підготовку лікарів в інтернатурі.  
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І, говорячи про пропозиції, перш за все це забезпечити проведення 

додипломної і післядипломної освіти лікарів-стоматологів у вищих 

навчальних закладах ІV рівня акредитації. Дотримання державних вимог до 

кадрового складу… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вибачте. Що вам зараз заважає це робити?  

 

СКРИПНИК І.М. Зберегти ліцензію на освітню діяльність, що є вона 

обов'язковою. Мається на увазі, стосовно підготовки лікарів-стоматологів в 

приватних установах, що зараз обговорюється. Ми вважаємо, що вона 

повинна проводитися саме у вищих навчальних закладах ІV рівня 

акредитації, саме на етапі післядипломної освіти.  

Далі. Обов'язковий державний контроль якості підготовки. І 

періодичність акредитації зараз раз на 5 років, ми пропонуємо до 7 років, 

оскільки підготовка за спеціальністю "Лікувальна справа"  триває 6 років. 

Прискорити затвердження стандартів, які розроблені, але не затверджені, 

оскільки розпочата підготовка студентів за освітньою кваліфікацією магістр 

та доктор філософії в галузі охорони здоров'я "Стоматологія". Створення 

стандартизованих освітньо-кваліфікаційних характеристик за рівнями 

надання допомоги. І запровадження резидентури, про яку ми вже багато 

говоримо, про її концепцію. І визначити ті спеціальності, ми пропонуємо, 

ортодонтів, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, на базі 

вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Зараз я Олександру Володимировичу 

надам слово.  

Я хочу зазначити, що ми з вами розуміємо, що в практичній роботі 

через якийсь час ми прийдемо до того, що категорії - перша, друга, вища -  

вони втратять свою актуальність. Тобто лікарі будуть отримувати оплати 

праці не відповідно до тієї категорії, яку вони мають, в майбутньому, а 

відповідно до тієї роботи, яку вони роблять,  до того, які послуги вони 

можуть надати. Це ми з вами розуміємо, так? Що ми ідемо до медичної 

послуги, до оплати за послуги. Категорія вже не буде мати ролі. Тому що 

вона була для чого? Щоб були надбавки. І ми до цього йдемо. Чи є у 

Міністерства охорони здоров'я бачення, в який термін ми дійдемо до, власне, 

відсутності категорій? Це перше запитання.  

Друге. Щодо підвищення кваліфікації. Ми з паном Олександром 

розмовляли перед цим "круглим столом" і говорили про те, що було б 

правильно запровадити, власне, європейські традиції, коли кожен лікар 

мусить набрати кредити, і ці кредити він буде мати право обирати, де він 

зможе набирати і як – чи поїхавши за кордон на міжнародний конгрес, чи 

прослухавши лекцію іноземного фахівця, який приїхав в Україну, чи 

пішовши на кафедру? І це право вибору, воно буде створювати і правильні 

умови для конкуренції.  
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Пане Олександре, тепер, будь ласка, вам слово. І також прокоментуйте, 

будь ласка, щодо цих фахів, які просять стоматологи.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Тут я з вами абсолютно згоден. Так, дійсно, по-

перше, післядипломна освіта – згоден з вами щодо форм післядипломної 

освіти, перегляд системи нарахування балів чи кредитів мав би бути 

змінений. І так ми би мали і мусили визнавати освіту, котру отримує лікар за 

кордоном, так само, як і ті міжнародні організації чи міжнародні лектори, 

котрі приїжджають до України, ці бали мають враховуватися. Так, ми 

говоримо про те, що гроші мають йти за курсантом, про створення 

конкурентного середовища в післядипломній освіті на перспективу. Так, ми 

кажемо про те, що практичні навчання, практичні стажування в лікарні 

також, імовірно, можна включати до системи післядипломної освіти, а не 

лише навчання на кафедрі. Тут розбіжностей, в принципі, у нас з вами бути 

не може.  

Щодо категорій – також з вами згоден і підтримуємо відміну категорій 

в принципі. На первинній ланці це буде зробити простіше і швидше, оскільки 

фінансування принаймні лікаря первинної ланки, воно не залежатиме 

найближчим часом від категорій, а від укладених договорів. Тобто там 

фінансуватиме по суті лікаря первинки сам пацієнт. Тому навіть фінансовий 

сенс категорій втрачається. Разом з тим, ліцензійний іспит, вимоги до 

кредитів, до цих балів і до післядипломного навчання, вони мають лишатися, 

ми переглянемо цю систему, тут я з вами згоден.  

Щодо колег-стоматологів. Я зараз у цій аудиторії не хотів би вдаватися 

в деталі освітньої програми спеціальності, дивитися на розбіжності переліку 

фахів, переліку спеціальностей в різних країнах. Тут, знову ж таки, ми з вами 

одностайно кажемо, що ми рухаємось до Європи. Якщо подивитися в перелік 

спеціальностей, котрий є європейський, ми би мали підійти до нього, із тих 

70-и до наших 140-а – то ми повинні це переглядати.  Але переглядати разом 

– розумієте, я не хотів би зараз навантажувати аудиторію масою технічних 

деталей і виступати. Ми маємо зібратися. Зі стоматологами, слава Богу, з 

ними якраз просто, бо дуже організована група, організований фах. І та 

координаційна рада, і ті зустрічі, котрі ми вже проводили узгоджувальні, я 

думаю, що у нас на стоматологів можна буде рівнятися фахівцям з інших 

спеціальностей. Дякую.  

 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олександре, чи ми можемо до рекомендацій 

парламентських слухань, чи міністерство буде готове, надати Європейський 

перелік фахів? 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Так, ми попросили, звичайно. Ми готові. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Для того, щоб усі могли ознайомитися. Тобто, 

якщо ми йдемо до європейської спільноти, давайте будемо відпрацьовувати 

такі стандарти, щоб нам потім не треба було переробляти. Ми акцептуємо 

європейські стандарти? Акцептуємо. Акцептуємо їх перелік фахів? Щоб ми 

відповідали. Тоді і до нас відноситись буде. Але наше нам не треба втрачати.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Згоден. Там є парадоксальна ситуація. Скажімо, в 

Європі є пластичний хірург, а в Україні немає.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А педіатр? В Україні чи в Європі? Ми все ж таки 

будемо в парламентських слуханнях рекомендувати все ж таки мати цей фах. 

Я думаю, що це буде важливо. Хотілося б ще й позицію міністерства також 

отримати. Пане Олександре, щодо педіатрії позиція міністерства є 

узгоджена? 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Ну ми ж повернули педіатра. Ми ж повернули 

педіатра. Педіатр повернувся і в класифікаторі є.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Чудово. Так, зараз запрошую до слова 

Булах Ірину Євгенівну. Директор Центру тестування професійної 

компетенції фахівців з вищою освітою напрямків підготовки медицини і 

фармації.  

 

БУЛАХ І.Є. Шановна президіє! Шановні колеги! Дуже дякую за 

запрошення. Враховуючи те, що я від секретаріату отримала як би орієнтацію 

на висвітлення питання щодо структури підготовки наших фахівців і 

особливо місця іноземних студентів, то більше я зверну увагу саме на ці 

питання, щоб ми рухалися  як би в правильному напрямі. Ми всі знаємо, що 

медична освіта – це специфічна освіта в усьому світі. Фахівці потребують 

ліцензування, і це дійсно наша проблема, що в нас сьогодні на законодавчому 

рівні це питання не вирішено, його потрібно вирішувати.  

А що стосується підготовки… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ще раз, якщо можна, розтлумачте, що нам 

потрібно вирішити, зміни до якого закону треба внести. 

 

БУЛАХ І.Є. Ліцензію не конкретно для лікарської практики.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це повністю… Пане Олександре, розділяєте цю 

позицію?  

 

(Мікрофон не ввімкнено) 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я особисто проводила разом з паном Кубівим, ми 

проводили нараду, що ж потрібно зробити, щоб ми це отримали. І ми 

вперлися. 

 

БУЛАХ І.Є. Я розумію. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми вперлися в те, що це неможливо зробити без 

лікарського самоврядування. Або знову це буде робити Міністерство 

охорони здоров'я. Є дві можливі моделі. Литва, наприклад, пішла моделлю, 

коли Міністерство охорони здоров'я почало видавати всім ліцензії. І 

відбулось це тому, що вони між собою, фахівці, не змогли домовитись, яким 

має бути Закон про медичне самоврядування. В інших країнах, скажімо, де 

змогли домовитись, то там відповідно лікарське самоврядування видає ці 

ліцензії. Тому зараз ми стоїмо, власне, на роздоріжжі. Можливо, поки 

лікарське самоврядування буде готове зробити проміжний етап, коли 

міністерство  це почне робити, перехідний період, тому що я би хотіла, щоб 

ми також і в резолюції парламентських слухань про це говорили, бо це мета, і 

моя мета в тому числі, це побачити і в цьому пожити, коли лікар буде 

отримувати ліцензію, а не медичний заклад. Коли лікар буде вільним, коли 

він перестане бути кріпаком.  

І всі ми дуже добре пам’ятаємо,  вибачте, що я  вас перебила, питання 

дуже важливе, і ми мотивуємо лікарську спільноту це зробити. Неправильно, 

щоб цей закон був тільки генерований, на сьогодні є два закони про лікарське 

самоврядування. Нам потрібно дійти до згоди разом з усією лікарською 

спільнотою, яким воно має бути і там прописати перехідний період, коли 

буде це робити міністерство. Міністерство не заперечує? 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Так, але. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Але. Ви не будете це обговорювати?  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Щодо  самоврядування є ряд критичних питань, 

які треба обговорити і стосовно законів, тобто ми за. Це кінцевий пункт. Так,  

має бути лікарське самоврядування. Яким чином ми до нього дійдемо, це 

окреме питання і воно значно складніше, ніж лікарські спеціальності. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи я могла би вас також паралельно попросити 

зараз надати ваші зауваження до Закону про лікарське самоврядування, у нас 

їх є два. Я думаю, що ми з Олегом Степановичем,  ми готові його відізвати, 

опрацювати повністю, якщо потрібно, щоб була узгоджена позиція з усіма 

асоціаціями і Міністерством охорони здоров’я. Він в комітеті ще не 

розглядався і це той час, коли ми можемо отримати ваші зауваження, 

відізвати обидва закони, зробити один спільний і його подати.  
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 І ми до цього готові, абсолютно відкриті до співпраці. Нам треба це 

зробити. Якщо ми в цьому році це зробимо, це буде спільна перемога.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Так, ми працюємо зараз над цим.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Можна очікувати ваших зауважень? 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Ну, не прямо зараз, але так, звичайно. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я маю на увазі, що протягом найближчих двох-

трьох тижнів. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Обов’язково.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Може бути два-три тижні? 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Може трошки більше, але так. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Місяць? У нас буде  рішення "круглого столу", ми 

будемо просити від вас цих зауважень. Дякую. Вибачте, будь ласка, 

продовжуйте. 

 

БУЛАХ І.Є. І інша особливість галузі – це вимоги до вищої медичної 

освіти, оскільки з шести професій, які регулюються директивами Євросоюзу, 

чотири – це галузь охорони здоров’я. Це медицина, стоматологія, фармація, 

сестринство, де чітко визначено термін навчання і кількість академічних 

годин, які студент має навчатись, отримавши цю освіту. 

Всі ці вимоги покладались в основу, я далі трошки зупинюсь на нових 

стандартах другого покоління, і тут наш колега з Міністерства освіти, з яким 

ми давно працюємо, присутній. 

Яка структура контингенту випускників 2016 року за основними 

трьома спеціальностями: "медицина", "стоматологія" і "фармація". У нас 

випустилось у 2016 році 69 відсотків громадян України і 31 відсоток  

громадян іноземних держав. З громадян іноземних держав це 67 відсотків 

англомовних студентів. 

Структура контингенту по спеціальностям. У нас сьогодні навчається 

за спеціальністю "медицина" на контракті 58 відсотків, "стоматологія" – 96 

відсотків і "фармація" – 96 відсотків. Загальна кількість контрактних 

студентів, які навчаються в Україні за цима основними спеціальностями 

складає 68,8 відсотків і бюджет – 31,2. 

Структура зміни контингенту впродовж 2007-2016 років. З цього 

слайду ми бачимо, яким чином змінюється контрактна форма навчання 

українських студентів, громадян України, і бачимо значне збільшення 

громадян іноземних держав. 
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Попередній слайд був для загальної лікарської підготовки, цей слайд 

для стоматології, тенденція та сама, але освітня послуга для громадян  

іноземних держав англійською мовою щодо набуття в Україні вищої освіти є 

сталою і такою, що вона має позитивний напрям. Так само стосується і 

фармації.  

В системі, в якій професії ліцензуються, особливо в медичній галузі, ці 

проблеми обов’язково потребують ліцензування і запровадження ліцензійних 

іспитів. В основних провідних країнах вони існують.  

Я не буду детально зупинятись на роботі Центру тестування, це є в 

презентації. Я розгляну результати складання ліцензійних іспитів "Крок-2" у 

2016 році, оскільки вони вочевидь показують, яким чином у нас працюють 

вузи, які підпорядковані МОЗ, які підпорядковані МОН і особливо приватні 

вищі навчальні заклади. У нас "Крок-2" у 2016 році ( це випускний іспит,  за 

результатами якого студенти отримували диплом) складало 8 тисяч 194 

особи. Іспит не склало 279 студентів, що складає  7,4 відсотки. Далі чітка 

характеристика по тому, де вони навчались. Це 2,3 відсотки студентів, які 

навчались в системі МОЗ, це 7,2 відсотки студентів, які навчались в системі 

МОН і це більше, ніж чверть, скажемо так, чверть, я математик, тобто 

скажемо чверть, 25 відсотків студентів, які навчались у приватних вузах за 

спеціальністю "медицина", "стоматологія" і "фармація", вони не склали іспит 

"Крок" у 2016 році. 

Перейдемо до громадян іноземних держав. У нас іспит за цима трьома 

спеціальностями здавало 3 тисячі 629 осіб і не склало 10,4 відсотки. З них 7,8 

відсотків у вузах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я, 19,1 – у 

вузах, підпорядкованих МОН і 41,7 – у приватних вузах.  

Я думаю, що ці цифри не потребують коментарів. Це рентген, який ми 

зняли з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. 

Хочу сказати, що тенденція нескладання громадянами іноземних 

держав, для прикладу ми навели 2015 і 2016 роки, показує, що кількість тих, 

що не складає, громадян іноземних держав, збільшується. І це пов’язано з 

суттєвим збільшенням кількості громадян іноземних держав, які були 

набрані в Україні ще три-чотири роки, отримавши в основному 2013 році 

ліцензії, де збільшення кількості громадян англомовних іноземних було в 3-

4-5 разів.  

Щоб не виносити на парламентські слухання, в мене є презентація, яку 

я доповідала 16 червня, яку проводив виконуючий обов’язки міністра 

України з присутніми всіма першими секретарями посольств, де було 

визначено: у нас є вуз, в якому кількість громадян України навчається – 170, 

а громадян іноземних держав англійською мовою навчається 1000. Ми 

говоримо про університетські клініки, ми говоримо про якість підготовки, на 

нашу думку, як людей, які займаються контролем фактично випуску, ОТК ми 

робимо продукції, ми бачимо цю конкретну картину. 

 Я дуже рада тому, що у нас відбулася така нарада, вона була 

позитивна, конструктивна, спокійна. Я сьогодні дуже тішуся, тому що цими 
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питаннями опікується Служба безпеки, оскільки той контингент, який 

набраний, і те, що там відбувається,  воно взагалі потребує втручання 

відповідних державних органів. Ну це не для нашого, у мене академічна 

доповідь, я не буду його називати. Я передам, шановні колеги, я передам 

його Голові особисто. 

 Отже, ви бачите, що збільшення кількості іноземних держав, 

англомовних громадян іноземних держав з 2015 на 2016 рік в 1,6 рази. Як це 

можна забезпечити якість, якщо більшість англомовних, у нас спеціальність 

медицина – 1,6 рази. Це півтора рази для "МОЗівських" вузів, 2,3 для 

"МОНівських", яких всього 3.  12 – це "МОЗівських" і 3 – "МОНівських". І 

приватні – 1,4 рази.  

Я хочу навести результати по країнах, в яких є проблеми, це все є в 

слайдах, це все є, які є по контингенту, який у нас навчається. Це Сирія – 25,9 

відсотка не складає випускний іспит. Це Азербайджан, Марокко, Ірак. Хочу 

сказати з приводу Іраку. У нас в минулому році була велика проблема, і 

колеги мої знають, зі стоматологами. Після роз'яснення, обговорення 

ситуація зі стоматологами покращилась, але вона сьогодні катастрофічна з 

медициною. І враховуючи те, що кількість набору на медицину англомовних 

іноземних студентів, я сказала, вона збільшується в рази, то забезпечити 

якість не можна. А ми всі розуміємо, що це обличчя нашої країни, бо ми 

видаємо дипломи державного зразка. Ну і можу сказати, що особисто для 

"Центру тестування" це створює колосальне напруження, враховуючи цей 

контингент, який є. 

 Можу назвати і країни, які дають нам на навчання чудових студентів. 

Це Нігерія, Індія і Гана, де кількість студентів, які не складають цей іспит, 

навіть краща ніж для громадян України. Більш того, можу сказати, що саме з 

цих студентів, вони активно підтримали програму сьогоднішнього 

виконуючого обов'язки міністра Супрун по запровадженню американської 

системи, і на американський іспит "I form International audition of medicine" 

(основи медицини) вже сьогодні за їх ініціативою записано до центру 

тестування більше 300 студентів. Тобто оце ті студенти, які нормально 

навчаються, нормально все складають і бажають брати участь в 

прогресивних заходах, які здійснюються.        

Тепер хочу зупинитися коротко на стандартах, починаючи з 2015 року, 

виходячи з Закону про вищу освіту, в зв'язку з внесенням переліку 

спеціальностей та з змінами до них, ось вони сьогодні такі. Це обумовило 

необхідність змін взагалі в системі вищої освіти, оскільки повністю змінена 

парадигма стандартів. Ми відійшли від діяльнісного підходу і перейшли до 

компетентного принципу.  

Ми сьогодні говоримо про перелік спеціальностей, тут ректори 

задавали це питання, і воно обговорювалось, але в основі спеціальностей, які 

закладалися в цей новий перелік спеціальностей, брався в основу 

міжнародний статистичний класифікатор професій. І Міністерство освіти 

активно працювало і над національною рамкою в кваліфікації і намагалося це 
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привести в якусь єдину систему з європейською системою. Хочу сказати, що 

МОЗ відреагувало дуже активно. І своїм наказом 733 була створена така 

спочатку координаційна робоча група, в яку увійшло 143 професори і 

доценти від вищих навчальних закладів. Це всі перші проректори вищих 

навчальних закладів, це директори медичних училищ, представництво від 

вузів тут представлено.  

І центр тестування, чому я про це говорю, тому що цю роботу для 

медичної освіти організовував центр тестування. Центр тестування 

здійснював організаційно-методичне керівництво по створенню нових 

галузевих стандартів. Вони  пройшли обговорення на сайті Центру 

тестування, вони сьогодні передані до Міністерства освіти і пройшли НМР як 

затверджені. Тобто сьогодні є такі, які пройшли фахову експертизу і чекають 

на затвердження. Отже нові стандарти, в яких закладена нова методологія, 

вона відповідає міжнародним вимогам, проекту "Тьюнінг" європейському. 

Воно сьогодні вже фахову експертизу пройшло.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чекає на затвердження де? 

 

БУЛАХ І.Є. В МОН. МОЗ все підготував.   

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. О'кей. Ми спитаємо тоді у МОН. Закінчуйте, будь 

ласка.  

 

БУЛАХ І.Є. Я вже закінчую.  

Що планується зробити? Планується імплементувати стандарти вищої 

освіти в навчання і контроль, перейти на компетентнісний підхід у 

викладанні, переглянути структури засобів діагностики ліцензійних іспитів, 

переглянути банки, які існують (і ми почнемо для "Кроку-1" це робити, саме 

для студентів, які в 2016 році були вже прийняті за новими ліцензіями на 

основі нових стандартів). У нас є досвід, ми переглядали цю систему, коли 

запроваджували стандарти першого покоління в 2002-2006 роках.  

Ну і я зупинюсь коротко, що листом по міністерству визначено, що цю 

програму запровадження американських стандартів в системі контролю 

доручено Центру тестування, як такому, який забезпечує методичний і 

організаційний супровід.  

Я як фахівець з питань педагогічної освіти хочу сказати, що сьогодні у 

світі є єдиний стандарт педагогічного оцінювання і він знаходиться в США, 

це Національна рада медичних екзаменаторів. Можу сказати, саме там 

знаходяться всі основні методики по оцінюванню медиків. Вони 

розповсюджуються в Європі і в будь-яких країнах. Тому ми намагаємося 

дотримуватися цієї методики. Так само, як центр медичної освіти у світі, він 

знаходиться у Великій Британії, звідки пішов іспит відповідний, практично 

орієнтований. Ми орієнтуємося на ті континенти, звідки ці ідеали 

створюються, розповсюджуються, вони найкращі.   
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Справа в тому, що вам приймати рішення. Якщо студенти хочуть 

здавати американські тести, нехай здають американські, британські. Я просто 

не зовсім розумію логіку, але якщо хочуть здавати, нехай здають. Це право 

вибору.  

Якщо дома буде добре, то вони додому повернуться. А насильно ми тут 

нікого не затримуємо.  

Я хочу сказати, якби ви ще могли дати і структуру іноземних студентів. 

Я би хотіла сказати, що вона, можливо, сильно зміниться найближчим часом. 

Тому що я декілька років тому мала зустріч з головою профспілок медичних 

Арабського півострова і він мене попросив передати, я, власне, і передала 

тоді цю інформацію нашим освітянам, медичним вузам, він сказав, що 

раніше ми були дуже задоволені українською освітою. І у нас раніше з 

арабських країн навчалося багато студентів в Дніпропетровську, в Харкові, в 

Києві. Але він сказав, що ми своїх студентів не будемо більше відправляти в 

Україну, тому що вони не спроможні здати наші внутрішні іспити. І 

Арабський півострів переорієнтувався на навчання в Сполучених Штатах 

Америки. Тому у нас зараз, мабуть, більше африканських студентів буде. 

Нам би і їх не втратити.  

Будь ласка. 

 

БУЛАХ І.Є. З приводу ідеї. На мою думку, це ідея наблизити наші 

ліцензійні іспити по процедурі проведення, по структурі змісту. Я можу 

сказати, історично, коли ми починали запроваждувати структуру ліцензійних 

іспитів, ми намагалися зібрати наші кафедри фундаментальні, наприклад, і 

далі щось об'єднати. Ми провели дуже багато семінарів, дуже багато 

обговорень і вирішили, що кращої структури, ніж зроблено в Сполучених 

Штатах, де оцінювання іде по всім 12-и органам і системам, немає. Тому ми  

маємо брати за взірець гарне, але дивитися, як його впроваджувати. Я з цим 

повністю погоджуюся. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Запрошую до слова Юрочко Тетяну Петрівну. Вона завідувач кафедри 

Школа охорони здоров'я Національного університету "Києво-Могилянська 

академія". Підготовка менеджерів в охороні здоров'я та фахівців з 

громадського здоров'я як вимоги сьогоднення.  

 

ЮРОЧКО Т.П. Шановні колеги, я вітаю вас всіх зі святом, і з великою 

любов’ю до охорони здоров’я хочу зупинитись лише на ключових позиціях, 

тезисах, які акцентують увагу на проблемах. Медичні кадри – це  

стратегічний капітал і 70 відсотків всіх капіталовкладень в галузі охорони 

здоров’я в світі іде саме на кадрове забезпечення. Про що ми можемо 
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говорити, про якість нашої освіти кадрової, якщо у нас в бюджеті закладена 

мінімальна кількість фінансування саме освіти. 

Яким чином може бути вмотивований педагог, вчитель у вищій школі 

готувати висококваліфікованих фахівців, якщо він сам не вмотивований? З 

тими мізерними зарплатами і з тим устаткуванням, яке виділяється для того, 

щоб забезпечити кафедру, ми не можемо говорити про якість. В нашій школі, 

наприклад, більшість апаратури, яку ми закуповували, це за рахунок 

проектних коштів. Це перше питання проблемне і потім відповідно 

вирішення його. 

Вкрай важливо розширювати програми освіти для підготовки 

міждисциплінарних команд з надання послуг, до складу яких повинні 

входити клінічні лікарі, працівники  сфери охорони здоров’я на місцевому 

рівні і управлінці. Ми говоримо про управління,  ми говоримо про 

неефективне управління у сфері охорони здоров’я, але на сьогоднішній день 

у нас є менеджер в охороні здоров’я як спеціалізація. У нас є спеціальність 

менеджер в освіті, менеджер в культурі, я вчора дивилась кваліфікаційні 

характеристики, але у нас немає менеджера в охороні здоров’я, 

спеціальності. 

Ми говоримо про реформування охорони здоров’я і побудови нової 

системи громадського здоров’я. А ми говоримо про підготовку відповідних 

кадрів? Сказали, що восени запровадили спеціальність "громадське 

здоров’я", а виявляється, що його лише запровадили, я вчора підняла, з 1 

лютого цього року, тому що тією постановою листопада 2016 року забули 

про громадське здоров’я. Потім згадали і 1 лютого постановою 53 внесли. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Олександре, прокоментуєте пізніше трошки. 

 

ЮРОЧКО Т.П. …. внесли нарешті цю спеціальність.  

Наступне питання. Наша кафедра – це одна з перших, яка дійсно вела 

підготовку менеджерів в охороні здоров’я, спеціалізацію, наголошу. У нас 50 

ліцензійних умов, тобто ми можемо в рік набирати 50 осіб і вести підготовку 

управлінців. Ми не набираємо на таку кількість, це по державному 

замовленню. Чому? Тому що у нас у кваліфікаційні вимоги до посад 

управлінців у сфері охорони здоров’я  не внесена вимога для того, щоб мати 

профільну освіту. От і все. Проблема в площині: все-таки які вимоги. І ось 

такий був скандал про держсекретаря, він показав теж, чи є основна вимога, 

це ж все-таки профільна освіта.    

Ми провели опитування, хто працює в управлінській ніші у сфері 

охорони здоров'я? 89 відсотків фахівців мають базову медичну освіту, 57 має 

спеціальну освіту з управління – це організація та управління, лише 7 

відсотків мають диплом магістра державного управління спеціалізація у 

сфері охорони здоров'я. 
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Разом з тим 42 відсотка респонденти вказали, що наявність або 

відсутність спеціальної освіти з управління ніяким чином не впливає на їхнє 

кар'єрне зростання.  

Майже 90 відсотків респондентів відчувають брак знань у питаннях 

управління у сфері охорони здоров'я і зацікавлені в освітніх програмах. 

Тобто ми говоримо про проблеми, то ось вони, вони на поверхні. 

І рішення також очевидне: передбачити  в бюджеті відповідне 

фінансування освітніх програм, запровадити все ж таки спеціальність 

"менеджер у сфері охорони здоров'я". І ми внесли спеціальність "громадське 

здоров'я", його в розділ "охорона здоров'я".  

Давайте подумаємо, хто буде очолювати, наприклад, колишні ВАК-

лабораторії, які будуть входити в Центр здоров'я. Чи це фахівець із медичною 

освітою, чи це все ж таки фахівець з громадського здоров'я, який може мати 

не обов'язково медичну суто клінічну освіту. 

Де має вестись підготовка цих фахівців? Лише в медичних вузах чи 

можливо все ж таки в інших вузах також з відповідною програмою. 

Тому, моє бачення, це звичайно потрібно розробити та прийняти 

концепцію кадрового забезпечення у сфері охорони здоров'я в Україні тим 

більше, що вже більшість масиву її розроблений Кафедрою управління 

охорони суспільного здоров'я НАДУ. Розробити стратегію підготовки 

керівних кадрів та менеджерів для системи охорони здоров'я в Україні з 

метою удосконалення саме підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів. 

Це основні питання, які я озвучила, і пропозиції, які, я вважаю, 

потрібно вирішити. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую вам. 

Хочу зазначити, що у нас у четвер пані Ірина Сисоєнко буде проводити 

"круглий стіл" по кадровому забезпеченню галузі. Тому я би просила, щоб за 

результатами цього… 

 

СИСОЄНКО І.В. Я хочу уточнити, "круглий стіл" буде виключно 

направлений виключно на збільшення фонду оплати праці медичних 

працівників. Щоб за результатом був підготовлений відповідний проект змін 

до Державного бюджету України на збільшення медичної субвенції. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Пане Олександре, будь ласка, ваші коментарі щодо кадрового 

забезпечення адміністрування менеджменту. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Я завжди заздрив Могилянці, де ви є. Завжди 

заздрю Могилянці і тим освітнім програмам, які там є. Тут ми потребуємо 

справді консультацій і нарад і широких, і більш вузьких. Я щиро, тобто не 

знаю, як краще готувати керівника закладу охорони здоров'я – чи на кафедрі, 
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скажімо, Національної академії чи на кафедрі Києво-Могилянської академії. 

Те, що фахові управлінські знання потрібні – однозначно. Те, що  мої 

лікарські знання не зовсім в міністерстві потрібні – це теж ні для кого не є 

секретом. Інше питання – яким чином готувати керівника і яким чином 

готувати менеджера охорони здоров'я. Це потребує обговорень. В ідеалі, 

звичайно, якщо брати західний зразок, то головний лікар, чи то керівник 

лікарні, він є менеджером, він не є лікарем. Треба говорити про створення 

громадської ради наглядової і при освітніх закладах, і при закладах охорони 

здоров'я. Потребуємо консультацій, потребуємо нарад, тут маємо радитися. 

Просте рішення – я не думаю, що тут воно є.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я дякую Тетяні Петрівні. І буду просити, щоб  ви 

надали як би ваше бачення, яке би ми могли  напряму передати Міністерству 

охорони здоров'я.  

І зараз запрошую до виступу Юрія Васильовича Вороненка, ректора 

Національної  медичної академії післядипломної освіти. Пане Юрію, також 

прошу, щоб тільки оці ключові точки, і щодо підготовки щоб ви торкнулися і 

взагалі питання, чи менеджер закладу охорони здоров'я, чи він мав би бути 

лікарем, своє бачення висловили з цього  приводу. Дякую.  

 

ВОРОНЕНКО Ю.В. Дякую.  

Шановні народні депутати! Шановні учасники "круглого столу"!  Якраз 

я зовсім не хочу говорити про те, чим займається Національна медична 

академія післядипломної освіти, звітувати перед вами. Я побудую свій 

виступ тільки в плані отих "гарячих" ключових точок, як ви так висловилися, 

стосовно підготовки медичних кадрів на післядипломному, звичайно, етапі. І 

завчасно перепрошую, бо доведеться говорити про чимало різних технічних 

деталей.  

Проблеми підготовки кадрів є не лише нашими рідними українськими. 

Вони зараз транснаціональні. В країнах Європейського Союзу, нагадаю вам, 

дефіцит медичних кадрів сягає вже  мільйона, в тому числі 230 тисяч лікарів. 

Це для нас є потужним міграційним "насосом", в тому числі через ці причини 

Україна на сьогодні має нестачу вже в 22 тисячі лікарів. ВООЗ не стоїть 

осторонь, закликає до невідкладних дій країни-учасники цієї організації. Але, 

шановні колеги, глобальна криза кадрових ресурсів, яка в першу чергу, 

звичайно, відноситься до післядипломного етапу, це не лише проблема 

нестачі кадрів. На сьогодні є невідповідності між компетенціями лікаря і 

потребами реалій життя. На сьогодні є величезні диспропорції географічні і 

професійні в кожній країні. Особливо професійні диспропорції там, де є 

інтернатура безкоштовна, бюджетна, і платна. І ті, хто йде на платну 

інтернатуру, вибирають собі ті професії, які часто не потрібні на ринку, але 

вони потім роблять тиск на медичний ринок і викликають надзвичайно 

великі диспропорції в кадровому потенціалі країни. Для виправлення 

кількісних і якісних деформацій в кадрах останні 10 років і Європейський 
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Союз, і Всесвітня організація охорони здоров'я прийняли цілу низку 

важливих документів.  

Для того, щоб ми говорили однією мовою, шановні колеги, дозвольте 

сказати про три рівні медичної підготовки, бо ми досі часто говоримо навіть 

сьогодні: лікар мусить набирати бали на робочому місці в післядипломній 

освіті. Ці бали не мають ніякого відношення до післядипломної освіти. Є 

додипломна освіта, коли лікар отримує диплом, але не має права на 

практику, він ще не спеціаліст, є післядипломна освіта, де він отримує 

спеціальність. Післядипломна освіта – це інтернатура і резидентура. Там 

балів нема. І нарешті третій вид медичної освіти – це безперервний 

професійний розвиток. Це те, що в кожній країні лікар (і в Україні також) 

мусить вчитися все своє професійне життя.  

Тепер про післядипломну освіту, про інтернатуру. Є у нас законодавче 

визначення: у нас інтернатура – це основний вид освіти для здобуття 

спеціальностей. Але, мабуть, не всі знають, що інтерн є суб'єктом навчання 

тільки одну третину часу свого, виділеного на інтернатуру. Він знаходиться 

стільки лише в вузі. Дві третини часу вуз до нього не має ніякого 

відношення, він працює лікарем-інтерном в закладах охорони здоров'я. 

Резидентура, це перед вами визначення з відомих словників Вебстера, 

Фарлер, резидент – це така форма навчання, яка проводиться, як правило, 

після інтернатури, але вже для здобуття, по-перше, вузької якоїсь 

спеціальності, а по-друге виключно в вузі на клінічній кафедрі, а не десь в 

закладі охороні здоров'я. В Україні теж законодавчо передбачена уже 

резидентура як форма навчання, але вона ще не реалізована. До речі, така 

модель для України не є новою. За схожими принципами у нас побудована 

клінічна ординатура. Вона себе гарно зарекомендувала, до речі. Вона 

користується попитом в тому числі серед іноземних громадян і може бути 

цілком майже повною моделлю для майбутньої резидентури.  

Яка тривалість післядипломної освіти інтернатури чи резидентури? Є 

директива Євросоюзу. Перед вами перелік спеціальностей з необхідним 

мінімумом в три роки навчання. Є спеціальності, де мусить навчатися лікар 

(в Європі) чотири роки. Є, нарешті, спеціальності, їх багато також, де 

мінімальний термін навчання – це п'ять років. Як організувати оце від 3-х до 

5-и років навчання? Післядипломна освіта в світі проводиться по-різному, 

але є одна загальна риса, про яку я скажу. Може бути одноетапна 

післядипломна освіта: це коли отримав диплом і потім на три чи на п'ять 

років без перерви пішов вчитися або в інтернатуру чи в резидентуру. Є 

двоетапна система навчання на післядипломному етапі: спочатку (перший 

етап) – певні базові спеціальності, і потім можеш працювати за базовими 

спеціальностями. І другий етап – більш поглиблене навчання, але разом теж 

до  п’яти  років. Перед вами є країни, які відповідають тій чи іншій моделі. І 

нарешті є трьохетапна, більш складна система післядипломної освіти, коли 

цей період розбитий на три частини. Такі класичні представники – це 

Франція чи США.   
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Декілька прикладів практичних. От Ізраїль з одноетапною системою 

післядипломної освіти.  Шість  років навчання і потім іде на спеціалізацію з 

однієї з 54 спеціальностей за його вибором без перерви аж до шести років, 

потім він лікар-спеціаліст. Або ще, скажімо, наступний приклад – це Румунія 

і наша сусідка Молдова. В них однакова система післядипломної освіти. Теж 

один етап – шість років, а потім 43 спеціальності, майже ж така кількість 

європейська, від трьох до шести років без перерви. 

Яка наша думка стосовно такого одноетапної підготовки? Думка 

неоднозначна, бо протягом майже п’яти років країна не отримує фахівців, 

немає якогось проміжного етапу, коли можна облишити навчання і піти 

працювати лікарем з якогось одного фаху. Тому більш вигідні для країн ті 

моделі, які більш гнучкі: двох- чи трьохетапні. 

Велика Британія – двохетапна модель. Два роки з початку завершення 

навчання: спочатку перший рік – це базові основні дисципліни, загальна 

медицина, потім приблизно те, що у нас колись була субординатура на 

шостому курсі і завершується фахівець тим, що він складає іспит з загальної 

медицини і в принципі може працювати по загальній медицині майже скрізь 

у Британії помічником лікаря. Для того, щоб бути спеціалістом, треба  

вчитись ще до шести років і отримувати  спеціалізацію. 

Наступний приклад – Польща, теж двохетапна модель. Вона 

відрізняється від британської: додипломне навчання, потім 13 місяців 

стажування після отримання диплому. Після стажування це може бути лікар, 

але працювати на самих нижчих щаблинках лікарської кар’єри. Для того, 

щоб стати, власне, лікарем, треба піти на другий етап, де 77 спеціальностей, а 

стоматологічних аж 9, від двох до шести років. Це  так вчать зараз поляки. 

Трьохетапна модель, я про це кажу буквально декількома реченнями, 

бо потім буде простіше перейти до того, як ми бачимо побудову 

післядипломної освіти в Україні. Французька модель вважається найкращою 

за багатьма експертними оцінками в світі. Дуже цінуються в США 

випускники французьких вузів. До речі, сьогодні ішла мова про арабів. 

Араби не тільки орієнтуються на США, а і на Францію, особливо 

франкомовні араби.  

Після завершення навчання у Франції три роки іде підготовка з 

загальної медицини. Це щось схоже на нашого лікаря загальної практики. Він 

потім може залишити на цьому навчання і так працювати лікарем загальної 

практики той, хто цього бажає. Але матеріальні стимули стимулюють до 

того, щоб піти вчитися далі. І є резидентура першого рівня, це другий уже 

етап навчання, до 2-х років, 36 спеціальностей, і резидентура найвищого, вже 

другого рівня, або третій етап, з найбільш вузьких спеціальностей.  

Як, шановні колеги, бути в Україні? Бо, в принципі, незважаючи на те 

різноманіття, де я привів декілька прикладів, є єдина загальна риса – уже ніде 

одного чи двох років інтернатури не вистачає. Наш лікар, який емігрує в ту ж 

Польщу, Румунію чи в Чехію,  мусить довчитися.  
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Почну з того, як зараз в Україні, шановні колеги, розподілені лікарі. Бо 

треба, мабуть, відходити від того:  хто у нас працює, мабуть, в найближчому 

часі так і буде працювати. Ви знаєте, дві третини лікарів в усіх сферах, не 

тільки у "МОЗівській", а в Міноборони, СБУ і в інших галузях, де є 

медицина, дві третини лікарів працюють лише за 16 спеціальностями 

базовими. А решта одна третина – за іншими 111 вузькими спеціальностями. 

Їх у нас сьогодні не 140 – 127, так якщо точно сказати. Оці дві третини, 16 

спеціальностей, практично покривають первинний і вторинний рівень 

медичної допомоги. То, може, і було б доцільно тільки базові спеціальності 

готувати в інтернатурі? А решту передати на другий етап, на резидентуру чи 

на спеціалізацію.  

Подивіться, будь ласка, як у нас зараз побудована інтернатура. Вона 

архаїчна. Серед спеціальностей інтернатури є такі, як "клінічна онкологія", 

"нейрохірургія", "урологія", спеціальності, які абсолютно не є базовими і до 

первинного і вторинного рівня не мають ніякого відношення. Є декілька 

педіатричних спеціальностей, є ті спеціальності, які вже на сьогодні є майже 

анахронізмом у зв'язку з введенням нової спеціальності - "громадського 

здоров'я". Тому, шановні колеги, якщо в інтернатурі залишити лише базові 

спеціальності, от приблизно такі, як тут я показую на слайді, їх може бути 

лише 12 по спеціальності "медицина" і "педіатрія" разом, причому "загальна 

практика, сімейна медицина" може бути спільною. Той, хто вчився на 

"педіатрії"  чи на "лікувальній справі", може  йти в "загальну практику, 

сімейну медицину". То ці випускники, завершивши навчання в інтернатурі, 

нам забезпечать первинний і вторинний рівень, якщо, звичайно, стимули до 

еміграції будуть в Україні менші (у зв'язку, в першу чергу, із заробітною 

платою).  

А на цьому слайді показані інші можливі спеціальності нової 

інтернатури. Хочу звернути вашу увагу на пропозиції щодо 229-ї 

спеціальності "громадське здоров'я", яка нещодавно була тільки введена, але  

введена вона була офіційно, а фактично управлінці охорони здоров'я в 

Україні готувались багато років уже майже напівофіційно. Можна зробити 

"громадське здоров'я", дійсно, для того, щоб випускники були не лише 

лікарями, керівники закладів охорони здоров'я були не лише лікарями, 

зробити бакалаврат на додипломному етапі десь чотирьохрічний з 

"Громадського здоров'я", так роблять у Європі, а потім дворічну магістратуру 

з "Громадського здоров'я", де буде ряд спеціальностей, в тому числі і 

менеджмент в охороні здоров'я для випускників бакалаврату, і біостатистика, 

і біобезпека, і інші ті спеціальності, які на сьогодні необхідні.  

Про резидентуру. Якісна підготовка фахівців, звичайно, штучна. Всіх 

готувати штучно – ніде не готують, бо це дуже дорого. Кого готувати на 

резидентурі, а кого на спеціалізації – які є критерії? Критерій в світі, щоб не 

винаходити велосипед, той, що це високотехнологічні спеціальності, з одного 

боку, а з другого боку, більш-менш поширені, їх мало. Таких спеціальностей 

десь 45-50 у нас всього. І для того, щоб отримати ці спеціальності в 
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резидентурі, на наступному етапі, після інтернатури, ми провели розрахунки,  

приблизно кожний 4-й випускник інтернатури або навіть кожний 5-й 

випускник інтернатури, якщо буде поступати за конкурсом в резидентуру 

дворічну і потім її завершить, то таким чином ми до 95% всіх лікарських 

посад в країні можемо перекрити. В абсолютних числах це на всю країну 

десь 400-450 може бути вступ в резидентуру щороку за бюджетом, причому 

навіть невеликі гроші на стипендіальний фонд.  

Перед вами можливі ці спеціальності, не буду зараз їх зачитувати, але 

це дійсно високотехнологічні спеціальності, які на сьогодні готуються в 

основному через спеціалізацію або деякі в інтернатурі. Та ж нейрохірургія, от 

нейрохірургію підтримують самі ж нейрохірурги, туди треба йти після того, 

як ти став хірургом.  

Наступне. Про решту спеціальностей зараз говорити не буду, це велика 

окрема тема, що з ними робити, як їх привести до європейського оптимуму. 

Європа, це близько 60 спеціальностей, трішки більше. Хоча в Сполучених 

Штатах, на які ми часто посилаємося, там приблизно стільки спеціальностей, 

як і в Україні. Це може бути або резерв для скорочення, або поки ми будемо 

довго думати, то поки що готувати через цикли спеціалізації. Цілком буде 

задоволена потреба країни.  

Стосовно того, як зробити, щоб не було перекосів, щоб інтерни, щоб 

всі контрактники не йшли на дерматологію, урологію, а потім невідомо, що з 

ними робити далі. Мусить бути квотний кринцип. Це важко. Але МОЗ, 

звичайно, разом з профільними асоціаціями щороку і на найближчу 

перспективу мусить визначати, скільки країні треба того чи іншого напрямку 

фахівців. Наприклад, по нейрохірургії треба лише 20 в найближчій 

перспективі, 10 можна по бюджету, 10 по контракту. 20 – це квота, яка 

розподіляється між декількома вищими навчальними закладами і 

первищувати її не можна. Так само дерматологи і інші. Так роблять, до речі, 

Сполучені Штати Америки. Так роблять французи, встановлюючи певні 

квоти по різних спеціальностях.  

Я вже завершую. Наступний слайд. Так може виглядати нова форма чи 

нова концепція побудови нашої післядипломної освіти. Вона завершується 

теж, звичайно, не в 20 років, а близько 28, але це вже європейська модель. 

Вона є гнучкою, не треба всім довго вчитись, є проміжний етап, коли можна 

завершити навчання та іти працювати, а потім за бажанням піти далі.  

Наступний слайд. Про управлінців, Ольга Вадимівна, буквально два 

речення, якщо дозволите. У нас сьогодні управлінців готують двома 

шляхами. Перший шлях – це дана спеціалізація, спеціалізація для тих, в 

першу чергу, хто працює на первинному рівні: в центрі первинної медичної 

допомоги, сільській амбулаторії, для тих лікарів, які хочуть отримати право 

на приватну практику. Там цілком достатньо, за нашим уже багатолітнім 

досвідом, двохмісячної спеціалізації по управлінню. Але абсолютно 

недостатньо для тих, хто буде займати посади керівників закладів третинного 

рівня чи управлінців третинного рівня, департаменти чи управління 
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охороною здоров’я. Мінімальний термін навчання півтора року. Така 

програма є. 

Вже було чотири випуски тільки в нашій академії  післядипломної 

освіти. Ми випустили 70 осіб, але проблема в тому, що з цих 70 осіб тільки 

45 відсотків працюють на посадах третинного рівня, провчившись півтора 

року. Чому? А тому що в кваліфікаційних вимогах не прописаний необхідний 

рівень підготовки. Необхідно прописати в кваліфікаційній характеристиці 

керівника третинного рівня базову фундаментальну підготовку з 

менеджменту в охороні здоров’я. До речі, менеджмент, цілком краще наше 

слово "управлінець охорони здоров’я" і воно абсолютно аутентичне.  

І, шановні колеги, безперервний тепер професійний розвиток. Оце те, 

що протягом всього життя…. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Завершуйте, будь ласка. 

 

ВОРОНЕНКО Ю.В. Я завершую. Перше, буквально рисками. Мусить 

бути ліцензія у кожного лікаря, а не тільки в  того, в кого приватна практика. 

Кожен рік набираються бали. Це можна робити через портфоліо. Коли 

нарешті ми введемо реєстр лікарів, там буде видно, хто і де вчиться, в тому 

числі на робочих місцях. 

Після п’ятирічного циклу іде атестація на предмет того, а чи можна 

подовжити цю ліцензію чи ні. Категорії, то це дійсно анахронізм, вони не 

потрібні, вони мусять бути відмінені одночасно з введенням цієї системи. І в 

атестації мусять приймати громадські організації. 

І останнє. Це клініки, Ольга Вадимівна, проблема потребує, мабуть, не 

однієї хвилини. Ми підготували зміни до законодавчих актів, які врегулюють 

стосунки між вузами і клініками. Зараз ці стосунки базуються на угодах про 

співпрацю. Угода про співпрацю – це просто бажання спільне, але може 

цього бажання не бути. Як показує життя, в останні роки такого бажання в 

закладів охорони здоров’я, як правило, і немає, особливо тих, які переходять 

на приватні рейки. Мусять бути зміни або до Бюджетного кодексу, стаття 85, 

або до Основ законодавства, стаття 13, або до того проекту про заклади 

охорони здоров’я (№ 4456), який зараз в комітеті розглядається і вже 

пройшов слухання. 

Всі пропозиції текстуально передаю вам в президію. Дякую за увагу.   

 

________________. Можна запитання? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, будь ласка. 

 

________________.  Я все-таки хочу почути вашу точку зору з приводу 

ліцензування. Вже існує два погляди, чи це має робити МОЗ, чи це має бути 

якась Асоціація лікарів. Як ви це бачите? 
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ВОРОНЕНКО Ю.В. Дякую.  

Ну, по-перше, я скажу, що є в світі два види ліцензування. Одне 

ліцензування – це ліцензування господарської діяльності лікаря, який 

займається практикою і веде господарство і відповідає за фінансове і інші 

питання перед податковими службами, юридичними і так далі. Друга ліцензія 

– це чисто професійна. Те, що стосується першої ліцензії, це повністю 

регулюється сьогодні Законом про ліцензування. І воно може бути так і далі 

продовжувати.  

Ліцензія професійної діяльності. Світ як переходив на те, щоб це 

громадське самоврядування вирішувало питання? Через все-таки структури, 

які відповідають за лікарів на первинному етапі. Може, і нам, поки йдуть 

дискусії стосовно того, який буде Закон про громадське самоврядування в 

охороні здоров'я, передати право ліцензування? Це вони вже й роблять, 

Міністерство охорони здоров'я, а як тільки закон запрацює, це можуть бути, 

дійсно, асоціації. Але асоціації не професійні, вузькі, яких дуже багато у нас, 

десятки в країні, а та професійна асоціація, те об'єднання лікарів, яке є 

міжгалузевим. Типу як "Лікарська комора" в Польщі чи "Лікарська палата" в 

Німеччині чи аналогічні структури в інших країнах світу.  

 

________________.  Я все-таки можна продовжу? Ще дві хвилини. Для 

мене не з'ясоване одне питання: що має бути фактором відбору? Якщо ми 

кажемо про ринкові відносини, то це можна зрозуміти, це авторитетність. У 

нас ніхто не може визначити, на підставі чого ця асоціація буде вважатися 

спроможною, авторитетною. У нас для цього  є МОЗ по суті. Але якщо у нас 

немає регулюючого фактору, яким є ринок, якими є страхові компанії, які 

прислухаються до цієї думки і по суті використовують ці рекомендації у 

своїй діяльності. Хто у нас це моє зробити?  

 

ВОРОНЕНКО Ю.В. Пане Олексію, ви абсолютно праві. Я не хочу 

загострювати, мабуть, на "круглому столі" ситуацію, але все ж таки скажу. У 

нас в Україні на сьогодні є близько п'яти громадських об'єднань 

міжпрофесійних, кожне з яких претендує на те, що воно представляє широку 

громаду лікарів усіх фахів. Кожне з цих об'єднань зареєстроване в 

Міністерстві юстиції. Я не думаю, що буде півроку чи рік в Україні часу на 

те, щоб уже існуючі ці галузеві об'єднання прийшли до якоїсь згоди. Скоріше 

всього, це мусить бути громадський консенсус, якого досягнуть лікарі між 

собою і домовляться. Поки цього не буде, то, мабуть, все-таки прийдеться 

МОЗ вести цю роботу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ще одне запитання. Скажіть мені, будь ласка,  це 

запитання і до Міністерства охорони здоров'я, і до вас: менеджери, які будуть 

управляти в майбутньому закладами охорони здоров'я, чи вони мають 

отримувати базову медичну освіту, чи ні? 
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ВОРОНЕНКО Ю.В. До мене? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. І до Міністерства охорони здоров'я. 

 

ВОРОНЕНКО Ю.В.  Якщо до мене, менеджер чи управлінець в охороні 

здоров'я,  він може бути і з базовою медичною освітою і без базової медичної 

освіти. До речі, у Сполучених Штатах Америки мені доводилося бачити вже 

чимало госпіталів, якими керують лікарі. Те ж саме і в Західній Європі. В тих 

країнах, де розвинена система підготовки організаторів охорони здоров'я в 

Школах громадського здоров'я, де одна із спеціалізацій є авторитетна 

спеціальність "… менеджмент", то там цілком можуть призначатися чи 

обиратися керівники, які не мають базової медичної освіти, але мають освіту 

в галузі управління охороною здоров'я. Це не є принциповим. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Я так розумію, що ми просто… Має бути головний лікар закладу – 

правильно? – закладу, який має бути лікарем, або начмед, і має бути 

управлінець, який не обов'язково має бути лікарем, він має бути економістом, 

він має бути, займатися… 

 

ВОРОНЕНКО Ю.В. Як і директор заводу, він може бути економістом, а 

його головний інженер мусить  бути фахівець із цього фаху. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Шановні колеги, я, на жаль, змушена всім наступним виступаючим 

сказати, що я буду просто відключати мікрофон, тому що у нас ще 10 

виступаючих, тому прошу вас дивитися на годинник з повагою і вкладатися в 

5 хвилин вашого виступу. 

Запрошую до слова першого заступника Міністра освіти і науки 

України пана Володимира Ковтунця. 

 

КОВТУНЕЦЬ В. Дякую, Ольго Вадимівно. Дякую всім за можливість 

взяти участь у цьому важливому обговоренні, тому що проблеми медичної 

освіти дуже схожі на проблеми в інших галузях освіти, над якими ми мусимо 

працювати. 

Я не хотів би загострювати ситуацію, але становище нашої вищої 

освіти зараз є критичною. Якщо ми нічого кардинально не змінимо 

найближчим часом, нашим університетам не залежно від спеціалізацій скоро 

нікого буде вчити: вони всі поїдуть, наші студенти, у Польщу, Чехію, 

Німеччину і так далі. Особливо коли школа навчить їх добре іноземним 

мовам.  

Зараз у Польщі 60 тисяч українців навчаються. Рівень освіти не вищий, 

ніж у нас – система інша. За індексом глобальної конкурентоспроможності 

станом на минулий рік ми маємо показник: охоплення вищою освітою ми 11 
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місце у світі із 140 країн, за якістю підготовки персоналу в установах, 

закладах, компаніях і так далі – 94 місце. Це тупик. Якби було навпаки, ми 

мали б шанс для інноваційного розвитку. В такий ситуації ми мусимо 

докласти дуже багато зусиль, щоб від високих кількісних показників 

повернутися до якісних. 

Для нас закриваються традиційні міжнародні ринки, куди ми продавали 

наші освітні послуги. З визнанням дипломів медичних закладів маємо 

проблеми тою чи іншою мірою: Іран, Ірак, Сирія, Палестина, Ліван, 

Йорданія, Саудівська Аравія, Кувейт. З інших галузей маємо жорсткі 

проблеми зараз з колишніми радянськими республіками, ми перебуваємо на 

грані розірвання договорів про взаємне визнання дипломів через низьку 

якість нашої освіти. Ми маємо ноти протесту від відповідних міністерств, 

передані через наші посольства. Якість освіти низька і має тенденцію до 

зниження. Що в цій ситуації робити? Потрібні кардинальні реформи.  

І дозвольте зупинитися на двох питаннях. Перше – це нормативне 

забезпечення якості. Тут багато говорилося претензій до переліку галузей 

знань і спеціальностей. Шановні друзі, те, що названо спеціальністю, 

відповідає по міжнародній класифікації вузькій галузі освіти. І спеціально 

зроблено так, що ВНЗ, отримавши ще ліцензію на спеціальність, на широку 

спеціальність, наприклад фармація, міг запроваджувати освітні програми, і в 

рамках цієї спеціальності готувати хоч клінічних фармацевтів, хоч 

промислових фармацевтів, готуйте польових, військових фармацевтів, 

сільських, міських – те, що потрібно ринку праці. Це ваша свобода, 

можливість орієнтуватися на ринку праці. Як тільки вимагається звуження, 

ви втрачаєте свою автономію, ви звужуєте можливості працевлаштування 

своїх випускників. Майте це на увазі. Я думаю, що ми мусимо разом з 

народними депутатами змінити Закон про вищу освіту в цій частині. Те, що 

зараз названо спеціальностями, назвати "вузька галузь освіти", те, що 

називають "спеціалізацією", зробити невичерпний (невичерпний!) відкритий 

перелік спеціальностей, де університети могли б запроваджувати свої 

спеціальності нові, які з'являються на ринку праці, бути активними гравцями. 

В будь-якому разі перелік не є класифікатором професій. Від тої 

спеціалізації, яка прописана в законі, до класифікатора професій ще дуже 

довга дорога. Одна і та сама спеціальність може виводити на різні професії 

по класифікатору. Будь ласка, давайте з цим порозуміємося.    

Стандарти. Зараз ціла низка стандартів, бакалаврських особливо, готові 

до затвердження, але нам формально потрібне погодження з Національним 

агентством забезпечення якості освіти, яке ще не запрацювало. І ми будемо 

по можливості затверджувати ці стандарти після наявності рецензії визнаних 

міжнародних експертів. Ці стандарти повинні відповідати існуючим 

міжнародним стандартам. Там, де це є, там наші випускники і наші дипломи 

високо цінуються на ринку праці.  

Я не буду зупинятися по тому, як має працювати в наступному 

забезпечення якості освіти через агентство забезпечення якості (акредитація). 
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Але якщо ми перенесемо туди методи, які ми зараз працюємо, це тільки 

погіршить ситуацію. Нам потрібна величезна кількість фахових експертів, які 

вмітимуть на сучасному рівні проводити акредитацію спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  

Звернемо увагу: особливо для нас важливий елемент – це наявність 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання. Без цього в 

наших умовах ніякого результату не буде.  

Тому, зважаючи на норми закону, ми хотіли б запропонувати 

Міністерству охорони здоров'я відпрацювати проект постанови і передбачити 

запровадження загальнодержавного кваліфікаційного іспиту з медицини. У 

нас зараз працює група, яка готова (і матеріали підготовлені), робити ті самі 

справи для магістрів права, і це робити треба з медицини. Те, що робить зараз 

екзаменаційна система "Крок", це добре, але я би зараз поставив питання про 

предметну валідність цього нашого тесту. Якщо випускники успішно 

проходять цей тест, а потім їдуть в Іран і не проходять їхній тест, то щось в 

нашій системі, очевидно, не так. Я вам скажу більше, я довгий час працював 

над дослідженням якості ЗНО, при тому, що ЗНО добре прогнозує результати 

навчання,  якщо немає відкритої частини тесту, відкритих завдань немає, цей 

тест має негативний зворотній зв'язок на школу. Школа починає працювати з 

цього предмета гірше. Якщо ми будемо примітивні тести давати 

випускникам вищої школи, ми будемо мати негативний вплив на саму 

систему вищої освіти.  

І, нарешті, наступний крок. Уряд затвердив трирічний план дій 

запровадження національної рамки кваліфікацій. Формально вона в нас є. Є 

постанова Кабміну, написано в законі. Але де-факто у нас такої рамки 

кваліфікації немає. Її треба наповнити. Її треба наповнити професійними 

стандартами. Нам потрібні галузеві стандарти, галузеві стандарти з 

медицини, фармації і так далі. Тобто в таких прикладних напрямках вища 

освіта більшою мірою має орієнтуватися, як це робиться у світі, не на освітні 

стандарти, а орієнтуватися на стандарти професійні, які відповідають 

вимогам ринку праці.  

Ми взяли на себе ініціативу, оскільки ми реформуємо середню освіту, 

ми взяли зобов'язання протягом цього року зробити галузеву рамку 

кваліфікацій для вчителів середньої школи і відповідні професійні стандарти. 

Давайте робити це для медицини. Тому що інакше ми не зробимо. 

І, нарешті, я хотів би зупинитися кількома словами про те, що ми 

робимо для того, щоб в системі вищої освіти працювали механізми 

конкуренції. Той, хто дає кращу освіту, повинен мати краще становище на 

цьому ринку.  

З минулого року ми провели розподіл державного замовлення не в 

ручному режимі, не комісією, а вступник, який отримав в 

загальнонаціональному конкурсі право навчатися за спеціальністю за 

бюджетні кошти, вибирав університет, куди він ці кошти принесе, куди 

кошти прийдуть за ним. Ефект для багатьох був несподіваний: хтось взяв 
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плюс 30% державного замовлення, хтось мав мінус 47% державного 

замовлення. Коли ми порівняли лідерів, подивилися на таблицю лідерів 

наших ВНЗ, скажімо, по публікаціях в Scopus, по індексу Гірша, то ці списки 

значною мірою співпадають. Тобто наш споживач, наша молодь обирає таки 

кращих. Ця система працює – система здорової ринкової конкуренції.  

Зараз ми працюємо над проектом закону, і на минулому тижні в цій 

залі відбулося перше громадське обговорення, щодо реформи фінансування. 

Не може бути так, щоб не залежно від спеціальності була однакова сума 

грошей. Ми зараз приблизно по Міністерству освіти в цьому році на одного 

студента по бакалаврській програмі виділяємо десь 25-26 тисяч гривень на 

всіх. Коли ми проаналізували, як ці гроші реально розподіляються по 

загальному фонду за 2015 рік, то виявилося, що у нас найдорожчі гуманітарії: 

вони обходяться в півтора рази дорожче, ніж інженери. Медики теж 

приблизно в тому ж діапазоні. Це тоді, коли в світі, скажімо, Польща 

витрачає на підготовку лікаря в 3,8 рази більше, ніж на підготовку 

гуманітарія. Ви розумієте чому. Тобто у нас ця система не просто 

неефективна, це не система, це система, яка працює проти освіти. І ми 

хочемо запровадити у формулі фінансування, коли розрахунок коштів, які 

має отримати університет, буде залежати від того, скільки студентів до нього 

прийшло, яка якість цієї освіти, якісні показники, ну і інші, можливо, 

параметри. Але якість освіти є дуже важливою.  

І пропонуємо університетам отримати нарешті фінансову автономію. 

Сьогодні як бюджетні установи наші університети безпорадні. Ніякої 

автономії – ні організаціїної, ні академічної – реально не може бути до тих 

пір, поки штатний розпис затверджує міністерство. Ми запропонували за 

погодженням з Міністерством  фінансів зміни в тому числі до Податкового 

кодексу. Статус неприбуткових організацій – це те, над чим довго билося 

Міністерство охорони здоров'я, щоб визначити статус лікувальних закладів, 

насправді міжнародними стандартами це передбачено. Освіта, медицина і 

культура – всі установи повинні бути неприбутковими. Тобто вони 

працюють як підприємства, але не платять податків як бюджетні установи. 

Але отримують при цьому фінансову автономію. Не треба дозволу 

казначейства на те, щоб певну суму грошей виділити на ремонт чи інше. Ви 

отримали від держави гроші на підготовку студентів – ви повинні цих 

студентів якісно навчити. Якщо у вас буде невисока якість, у вас впадуть 

якісні показники і наступного року бонуси з фінансування будуть суттєво 

меншими. Ми плануємо це поступово, крок за кроком зробити. І зробити так, 

щоб цей перехідний період був плавний, тобто, що обсяги фінансування, які 

будуть робитися за формулами, а зараз Академія фінансового управління над 

цим працює, щоб ті обсяги, які зараз одержують наші університети, були 

приблизно такими ж, як ми мали в попередні роки, а далі плавно має 

вступати режим такої економічної конкуренції.  

Тут багато говорилося про робочі місця, про ринок праці. На 

превеликий жаль, от ми зараз готуємо проект державного замовлення для 
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прийому цього року, на превеликий жаль, жодної достовірної статистики 

ринку праці ми з вами не маємо. Я думаю, що МОЗ разом з місцевими 

органами може трішки більше мати інформації про те, що відбувається у 

лікувальних закладах. Так, як ми і у освіті можемо оцінити. 

 Але треба подумати над таким. Ми сьогодні фактично маємо вільний 

диплом. Після прийняття останнього закону ніякого направлення на роботу, 

ніякого закріплення, ніяких обов'язків випускник не має. Але нам потрібне 

державне замовлення в тому розумінні, в якому воно є: для військових, для 

медичних, але це має бути тристороння угода, яку укладає університет, 

студент і той, хто обіцяє робоче місце. і всі несуть взаємну відповідальність. 

Тоді можна говорити про державне замовлення. Те, що у нас сьогодні є, це 

навіть не публічні закупівлі, це не державне замовлення, це фікція, яка потім 

дає право фінансовим органам прийти до ректора, витрушувати з нього 

душу: чому ти потратив бюджетні гроші, а ці люди не працевлаштовані? Ми 

даємо відповідно до Конституції зараз вільний диплом, але державне 

замовлення потрібне. І ми просимо до такої співпраці, для того щоб 

розробити цю модель, яка б і працювала ефективно, і не була б 

корупціогенною. Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Хотіла би почути позицію Міністерства охорони здоров'я, власне, по 

озвучених точках. Які були пропозиції, нагадаю. Перша пропозиція була 

відповідно до того, щоб внести зміни до законодавства і зробити вузький 

перелік спеціальностей, відповідно до яких буде відбуватись базова 

підготовка і вільний, відкритий перелік вузьких галузей освіти. 

 

КОВТУНЕЦЬ В. Вузькі галузі освіти назвати. Те, що спеціальність 

назвати вузькою галуззю освіти. А те, що є спеціалізація зараз, назвати 

спеціальністю, щоб воно відповідало значенню.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Починаючи від цього і далі на наступні.  

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. В загальних рисах ми є однодумцями і з паном 

Юрієм, і з Міністерством освіти. Ми будемо співпрацювати далі. Ми 

погоджуємося, ми будемо працювати разом.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Чи ми готові до парламентських слухань, щоб це 

рішення було стратегічно узгоджено, щоб ми внесли в рішення 

парламентських слухань, що ми доручаємо Міністерству охорони здоров'я це 

зробити? Або доручаємо Комітету з питань охорони здоров'я внести такі-то 

зміни в законодавство. Це потрібно нам за результатами цього "круглого 

столу" визначити, що ми виносимо на парламентські слухання. І комітет 

візьме на себе зобов'язання. Тобто ми маємо зараз визначити точки, хто що 
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робить і хто за що відповідає. Міністерство відповідає за це, комітет 

відповідає за це – і тоді ми будемо синхронно рухатись. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. В цілому модель, запропонована Академією 

післядипломної освіти, виглядає дуже життєздатною. Ось одна з тих 

моделей, котра тут демонструвалася щойно. І тому, власне, при підготовці 

нормативно-правових документів, співпраці з Міністерством освіти, котра 

забезпечуватиме ось той слайд, ми будемо готові до цього, так. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ми можемо відразу в резолюцію цього "круглого 

столу" нашого просити про створення робочої групи? Власне, долучити туди 

і пана Вороненка і пана Ковтунця. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Обов'язково. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Вас і, можливо, ще буквально декілька людей, 

щоб 5 людей було, які би напрацювали чіткі кроки повноважень, що має 

зробити МОН, що має зробити МОЗ, що маємо зробити ми, які зміни до 

законодавства потрібні. Тоді прошу під стенограму. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Звичайно, ми будемо і без резолюції запрошувати 

експертів для цієї допомоги.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні, резолюція вимагає терміни виконання. Тобто 

запрошувати ви можете, але нам потрібно дати результат. І парламентські 

слухання у нас у другій половині березня. Дякую.  

Зараз запрошую до слова Володимира Васильовича Стасюка,  

регламент 5 хвилин. 

 

СТАСЮК В.В. Шановна Ольго Вадимівно, шановні народні депутати, 

високоповажне товариство! Дозвольте мені в лаконічній формі зупинитися 

на деяких болючих проблемах.  

Я мав честь передати вам повний, вичерпний виступ свій, з додатками. 

Він є в секретаріаті у вас, тому я буду зупинятись тільки на проблемах. 

Перше. Ми мусимо визнати, що Закон "Про вищу освіту", який був 

прийнятий, який так багато сьогодні хвалили, він є недосконалий в тому 

плані, що передбачив Прикінцевими і Перехідними положеннями останній 

набір молодшого спеціаліста у 2016 році. І що далі? Законодавство  з того 

часу не зрушилось  з ніякого місця. Іде  2017 рік і ми не можемо сьогодні, не 

маємо умов прийому, бо вони не затверджені в Мін’юсті, ми не можемо 

розробити правил прийому, ми не можемо сьогодні проводити, скажімо, "дні 

відкритих дверей" і таке інше.  

Ви знаєте, що був прийнятий законопроект №5240, він якось мав би 

допомогти в якому плані. До того часу, поки законодавчо не буде 
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врегульоване це питання, питання функціонування коледжів, технікумів, 

училищ мало би бути продовжено хоча би до 2020 року або до того часу, 

поки законодавчо буде вирішено, як мають функціонувати коледжі і 

технікуми, в тому числі і медичні, яких є понад 25 відсотків.  

На жаль, 19 січня на сесії Верховної Ради України воно було успішно 

провалено і мені дуже прикро, що не вистачило 14 голосів. Можливо, на 

наступний тиждень знову піде доопрацьований проект №5240, і наскільки я 

знаю, після засідання Комітету з питань науки і освіти в ньому вже там 

планується 2019 рік. Дай Боже, щоб до того часу було прийнято 

законодавство, яке стосується функціонування коледжів і технікумів.  

Наступне. Ви, напевно, знаєте, що  сьогодні коледжі і технікуми 

випадають із системи освіти. Але, дякувати Богові, що є парламентські 

слухання, які відбулись 1 червня 2016 року і там чітко записано, що є 

професійно-технічна освіта, вища професійна освіта і вища освіта. І таким 

чином наймовірнішим буде той факт, що ми нібито повертаємось до тієї 

системи, яка функціонувала ще за Радянського Союзу, коли існували 

професійно-технічні заклади, середньоспеціальна і вища освіта. Таку ланку, 

яка нараховує сьогодні понад 400 коледжів і технікумів в державі, не можна 

вбити і понад 25 відсотків з них це є медичні коледжі і технікуми. 

Наступне. Я хотів би торкнутись,  сьогодні говорили про "Крок-М". Ми 

здаємо теж "Крок-М", випускники коледжів, хоча ви знаєте, що вища школа 

має "Крок-1", "Крок-2" і "Крок-3". На наш погляд, "Крок-М" мав би 

складатися після завершення і отримання диплому і тоді із залученням, 

можливо, регіональних центрів зовнішнього оцінування ми би отримали 

найбільш об’єктивну інформацію.  

Я пояснюю свою думку. Сьогодні приїжджає контролер, на один день 

закриваються всі заклади держави. Але ті, що пишуть в другу зміну, є у 

виграші, тому що при сьогоднішніх інтернет-комунікативних ресурсах може 

так статись, що буклет, який писався в першу зміну, вже є відомий для тих, 

хто його буде писати в другу зміну. І таким чином ми втрачаємо можливість, 

що можемо забезпечити об’єктивний критерій якості підготовки фахівців, а 

саме на це спрямований "Крок".  

Висловлю ще одну контраверсійну думку. На наш погляд, школа це 

старша школа, так би мало починатись, потім медичний коледж і потім 

медичний університет чи академія. При такому підході, коли маємо 

демографічну кризу, і медичні коледжі отримували би якісного випускника 

школи, і медичні університети отримали би вже професійно зорієнтовану, 

професійно придатну людину,  яка могла би добре вчитися. Більше того, на 

наш погляд, не потрібно тоді 6 років, зважаючи, що він іде після коледжу, він 

міг би вчитися 5 років і не отримувати диплом ні про що, бо він знає: я не 

буду 6 років вчитися, бо потім ще буде інтернатура – отам я вже буду, а це 

мені що той диплом.  

І таким чином ми би могли дати диплом лікаря загальної практики – 

хай би він рік попрацював помічником, але таким чином всі би знали, що 
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основа, з якої починається подальша спеціалізація, інтернатура чи щось інше, 

у нас є загальна практика, і таким чином диплом би був ні про що, як він є 

зараз. 

Наступне. На наш погляд, серйозної підготовки потребують інші 

нормативні документи. Ну, скажіть, як сьогодні ми можемо користуватися 

так званим 195-м наказом, який ще підписав покійний Спіженко, від 1992 

року, де затверджений перелік вищих середніх спеціальних навчальних 

закладів, і де сьогодні акушерка, яка вчиться на півроку менше, може 

займати всі посади медсестри і фельдшера. Це не є нормально. Тим більше, 

що вона сьогодні не вивчає ті дисципліни, які вивчає медсестра згідно 

навчальних планів і програм. 

Ще є один інший такий цікавий 198-й наказ Міністерства охорони 

здоров'я  від 1993 року про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів. І 

на сьогоднішній день ми тільки маємо стажування і вдосконалення. Ми 

нічого не говоримо, хоча вже сьогодні є дистанційне навчання, ми сьогодні 

нічого там не маємо про дистанційне, про очну, заочну, про тематичне 

вдосконалення. І воно застигло на часі початку 90-х років. 

І останнє. Ми сьогодні багато говоримо про навчальні плани і 

програми. Я виклав там аргументацію, як вони повинні бути вдосконалені, 

тому що на сьогоднішній день там дуже багато проблем. Але ще більше 

проблем ми маємо із підручниками. Скажіть, будь ласка, як може писатись 

підручник для I – III рівня акредитації? Це що ми хочемо сказати? Що 

однаковий об'єм знань і інформації ми даємо? Підручник має писатися для 

підготовки для підготовки яких спеціалістів він призначений: чи це буде 

молодший спеціаліст, чи це буде бакалавр, чи це буде спеціаліст або магістр, 

а на для закладів, бо не заклади по ньому вчаться, а вчаться конкретні люди. 

І останнє. Ми повинні все-таки молодшого бакалавра забрати з вищої 

освіти. Не може бути такого короткого курсу вищої освіти початкового, коли 

початковий або перший є бакалавр, який вчиться на півтора або на рік 

менше, ніж нинішній молодший спеціаліст, яких готують коледжі. Це є 

нонсенс. І залишити його, оскільки є бакалавр, молодшого бакалавра у вищій 

професійній освіті і забрати звідти взагалі молодшого спеціаліста, оскільки 

немає спеціаліста. І тоді воно грало в парі, коли був спеціаліст і молодший. 

Дякую вам за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Я не буду зараз просити Міністерство охорони здоров'я це 

коментувати. Я би просила, щоб ви… Я знаю, що у нас все це праве крило – 

це представники, власне, середньої професійної медичної освіти. Знаю, що у 

вас є власна ваша організація, асоціація, що у вас є представник. Я прошу, 

щоб ви дали одну людину, яка зайде в цю робочу групу для того, щоб ми 

також могли сформулювати і подальші кроки щодо чіткого розуміння, що все 

ж таки ми будемо отримувати: яких фахівців, скільки років вони будуть 

навчатися. Я знаю, що в Тернополі у нас вже доктора філософії… 
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Я вам дякую. І прошу вашій групі просто визначитися, хто буде цей 

представник. І завданням цього представника буде доносити позицію робочої 

групи до всієї вашої професійної спільноти. Дякую.  

Михайло Михайлович Корда, будь ласка. 

 

КОРДА М.М. Шановна Ольго Вадимівно, шановні члени комітету, 

шановні присутні! Тернопільський медичний університет на сьогодні єдиний 

"виш", де ведеться навчання медсестер бакалаврів і медсестер магістрів на 

дистанційній формі навчання. І мене попросили поділитися досвідом такої 

форми  навчання.  

Я хочу відразу попередити ваш, можливо, скепсис, як можна  вивчати 

медицину дистанційно? Дійсно, дистанційно медицину вивчати не можна і 

студент-медик повинен навчатися біля ліжка хворого. Але медсестер 

бакалаврів і медсестер магістрів на дистанційній формі навчання навчає весь 

світ. І в Сполучених Штатах Америки така форма навчання дуже 

розповсюджена, і в країнах Європи така форма навчання дуже 

розповсюджена.  

Ми навчаємо медсестер-бакалаврів і медсестер-магістрів тільки тих, які 

вже мають клінічний досвід, тільки тих, які вже, так звані, registered nurse. 

Тобто ті, які вже працюють. Скажімо, основна маса медсестер у нас, які 

навчаються на цій формі навчання, у нас із Сполучених Штатів Америки. 

Вони вже по 5-10, навіть 15 років працюють в госпіталях.  

І тепер, скажімо, є певні штати, штат Нью-Йорк, наприклад, де у них 

уряд вимагає, щоб вони були бакалаврами або навіть магістрами, щоб вони 

були бакалаврами – це обов'язково. Тому медсестра із освітньо-

кваліфікаційним ступенем "молодшої медсестри" хоче здобути ступінь 

бакалавра.  

Ми сьогодні привезли, якщо хочете, можете подивитися, навчальні 

плани. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, вибачте, будь ласка, такий шум 

стоїть в залі. Я розумію, що у вас зараз час для дискусій. Прошу 5 хвилин 

поваги до виступаючого. Припиніть, будь ласка, розмови на 5 хвилин. 

Дякую.  

 

КОРДА М.М. Тобто в навчальних планах не передбачається якась 

клінічна підготовка. Там спеціальні предмети, такі як лідерство у 

медсестринстві, спеціальні дослідження медсестринські, там теоретичні 

предмети, фізіологія, біохімія, які можна вивчати дистанційно. 

Ще раз повторюю, на такій формі навчання навчаються тільки 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр і магістр, тобто медсестри, які вже 

працюють. І на таку форму навчання ми беремо тільки медсестер registered 

nurse, які вже працюють у клініках і вже здобули клінічний досвід. 
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Ми таку дистанційну форму навчання запровадили із 2008 року на 

освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр і з 2010 року на освітньо-

кваліфікаційному рівні магістра. Ми пройшли всі акредитації, всі 

ліцензування, ось документи перед вами. Ми пережили всі можливі комісії із 

МОНу і моніторингову комісію із МОЗу, і кілька разів нас перевіряли – все у 

нас підтверджено. 

Це наші навчальні плани. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Які пропозиції у вас до резолюції "круглого 

столу"? Будь ласка. 

 

КОРДА М.М. Пропозиція та, що, і висновок той, що дистанційна 

форма навчання має місце і повинна бути в тому випадку, якщо є відповідна 

матеріально-технічна база в університеті, є відповідні Інтернет-ресурси, 

онлайн-ресурси для цієї справи і є відповідно навчений персонал, який 

пройшов курс. Наші всі викладачі, наприклад, пройшли курси в 

Політехнічному університеті. Тобто така дистанційна форма навчання – це 

перспективна форма навчання медсестер-бакалаврів і медсестер-магістрів на 

сьогодні.  

І велика проблема, Ольга Вадимівна, це те, що ви підняли питання: в 

Україні немає ступеня РGD - третього освітнього кваліфікаційного рівня по 

медсестринству сьогодні. Знову ж таки, можливо, викликає скепсис, яка 

медсестра може бути кандидатом наук? Як медсестра може бути кандидатом 

наук? Але, шановні колеги, медсестринство на сьогодні – це зовсім 

паралельна гілка. Це не є недовчений лікар, так би мовити, це зовсім 

паралельна гілка. І є молодший спеціаліст медсестринства, медсестра-

бакалавр, медсестра-магістр. І за кордоном на сьогодні є медсестри із 

ступенем  РGD. Наш університет готовий взятися за це. Ми підготували весь 

пакет документів. На сьогодні завезли той пакет документів до МОН на 

розгляд.  

Наші магістри сьогодні отримують ступень РGD в Канаді. Вони 

повернуться до нас, будемо мати РGD з канадським ступенем. Але такі 

ступені треба запроваджувати у нас в Україні на сьогодні, на це визріла 

необхідність і це на часі. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Прошу, щоб робоча група, власне, в яку за спільною згодою і міністра 

освіти, з якою я декілька разів спілкувалася, і міністра охорони здоров'я. 

Прийнято рішення, щоб все ж таки, це була робоча група не на базі МОН, а 

на базі МОЗ з дорученням МОН. Пані Ліля просила, щоб це було, власне, в 

профільному міністерстві, але МОН готовий долучитись, щоб ви розглянули 

це питання. І якщо так, якщо робоча група приймає рішення, що ми 

рухаємося і беремо канадські, американські, ще якісь стандарти, то ми це 
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також винесли на парламентські слухання і вписали в резолюцію. Тобто ми 

вписуємо тільки шляхи, куди ми рухаємось.  

Так, будь ласка, тепер слово Олегу Степановичу Мусію, а 

підготуватися пані Наталії Шульзі.  

 

МУСІЙ О.С. Шановні колеги, дякую за цікаві ідеї, деякі дуже цікаві 

ідеї, які, звісно, сумні, презентації, які вдалося тут почути. Буквально 

декілька слів-ремарок, над чим ми повинні працювати, щоб ми розуміли 

мету, найголовнішу мету сьогоднішнього зібрання і взагалі мету освіти 

медичної в Україні. На жаль, цього я не почув.  

Зрозуміло, що Міністерство охорони здоров'я, на жаль, не представило 

нам сьогодні жодної концепції, жодного бачення розвитку медичної освіти в 

Україні. Це сумно, тому що казати чиновникам про те, що вони як пацієнти, 

ми всі як пацієнти, але ви займаєте відповідальне державне становище і ви 

призначені на посаду для того, щоб провадити державну політику в охороні 

здоров'я. Це ваші функціональні обов'язки. Я розумію, що відсутність 

управлінської освіти, можливо, там вдається в знаки. Але ж це справа часу, і, 

напевно, потрібно було би підходити саме з такої позиції, що кожен зараз на 

своєму місці займає відповідальне державне становище і відповідає за 

державну політику, особливо коли він є чиновником.  

Тепер щодо того, що ми витрачаємо в охороні здоров'я мало коштів в 

медицині на підготовку спеціалістів, а в Інституті культури в чотири рази 

більше. Насправді, не ми, а витрачають особисто люди і батьки наших 

студентів у випадку культури. А у випадку охорони здоров'я більше 

половини витрачають із власної кишені, а не держава.  

І щодо Єльського університету. Безумовно, іспити в Єльському 

університеті, напевно, дуже добре. Але хотілося би, щоб це все     

розглядалося: і парамедики, є Єльський університет, і "Кроки", чи як вони 

там називаються, які є ініціативи, запровадити до освіти в Україні системно і 

комплексно, а не виривати одну річ з контексту, а потім її впроваджувати в 

Україні.  

Всі ви прекрасно знаєте – вартість і ціна питання – підготовка студента 

в Сполучених Штатах Америки, лікаря, коштує 250 тисяч доларів мінімум. У 

нас підготовка коштує 30 тисяч доларів, якщо не менше. То звісно, що 

Сполученим Штатам Америки, країнам Європейського Союзу, всім іншим 

буде вигідно купувати безплатно підготовленого студента. І ми повинні 

дбати про кого? Про якість Сполучених Штатах Америки? Чи за якість 

Європи? Чи за якість мати державницький підхід. Лікарі потрібна нам тут в 

Україні. Чому ми про Україну не думаємо? Вони повинні лікувати наших 

людей, українців, надавати медичну допомогу тут українцям, а не 

американцям і не європейцям. 

Тому освіта наша має бути для українців і для України. Щоб не 

сталося, що кадровий голод на сьогодні 25 тисяч лікарів, щороку виїжджає 6 

тисяч лікарів, а завтра ми будемо готувати спеціаліста, який отримає подобіє 
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американського диплому, і всі 6 тисяч випускників виїдуть до Сполучених 

Штатах Америки? Ми для них будемо за 30 тисяч доларів готувати 

спеціалістів? А у нас хто буде лікуватися? Вважаю такий підхід 

неприйнятним і не державницьким. Ми повинні дбати про наших людей тут. 

Окрім того, ви знаєте, що є така організація World Medical Association. 

Україна з 2008 року є членом World Medical Association – це професійні 

лікарські організації 114-и країн світу, об'єднані в цю організацію. І щороку 

відбувається Генеральна асамблея цієї організації. І ви знаєте, яке там 

основне питання протягом 10 років? Міграція і пошук за кадрами. І бідні 

країни, такі як в загальному європейському контексті Литва, Латвія, Естонія, 

Польща, Чехія, Болгарія, Румунія, а найближчим часом шанс має стати 

Україна потерпають від рекрутингових фірм.  

І питання взаємного визнання дипломів потрібно перенести не на 

міністерства і не на тих не державників, які поки що там знаходяться і хочуть 

побудувати світ весь в Україні, а на професійну корпоративну організацію 

лікарів. І якщо лікар переїжджає з дозволом на лікарську практику і 

здійснення лікарської діяльності на територію, наприклад, європейської 

країни, Європейського Союзу, то така країна повинна компенсувати державі. 

Держава вкладає кошти в підготовку наших фахівців, а компенсації нуль. Він 

отримав диплом і залишився вільною "пташкою". А ви знаєте, що поступити 

без, стати лікарем в будь-якій країні без дозволу професійної асоціації 

неможливо, і вони запит готують, який на сьогодні штампує безплатно 

Міністерство охорони здоров'я про входження в реєстр лікарів і 

підтвердження освіти. Так ось, це проблема глобальна в світі до 

сьогоднішнього дня. Мігрують всі у Сполучені Штати Америки. Бельгія і 

Німеччина ставила питання перед організацією Сполучених Штатах про 

компенсації держави США для Бельгії і для Німеччини. Тому дуже важливим 

є розуміння цього, що підготовка фахівців з самого початку, в тому числі і 

державне замовлення, а це державні кошти платників податків,  ми не 

можемо за кошти платників податків годувати інші країни нашими кадрами. 

Це є не тільки нецільове використання бюджетних коштів, а й інше.  

Тому я хотів би, щоб в майбутніх парламентських слуханнях, і в цій 

робочій групі, яку я вітаю, там узгодженість між Міністерством охорони 

здоров'я, Міністерством освіти, комітетом профільним, що є чия 

компетенція, щоб обов'язково врахували український контекст, 

національний, підготовки кадрів. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, Олег Степанович.  

Я бачу, що пан Лінчевський збирається йти, я категорично проти, тому 

що на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я висить об'ява про те, 

що відмінено вами прийом громадян у зв'язку з тим, що ви приймаєте участь 

у "круглому столі". Тому я дуже прошу відповідно до регламенту нашого 

"круглого столу" представляти тут Міністерство охорони здоров'я, для того 
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щоб профільний комітет міг з вами співпрацювати. Якщо у нас з вами немає 

контакту, то у нас з вами немає і результату. І дякую за ваше розуміння. 

 

ЛІНЧЕВСЬКИЙ О.В. Давайте поважати час один одного. Згідно 

регламенту о 5-й годині мали би закінчитися всі виступи. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Подивіться, будь ласка, регламент. Подивіться, 

будь ласка, програму. Прошу вас подивитися на регламент і програму: о 

17:50 завершення.  

Пані Наталя Шульга, будь ласка.  

 

ШУЛЬГА Н.І. Шановна пані Ольго, шановні депутати, шановні 

присутні! Чергова хвиля обговорення освіти, в даному випадку медичної 

освіти, відповідності чи невідповідності запитам суспільства. Я буду сьогодні 

говорити з позиції Закону про децентралізацію і про те, яка відповідальність 

громад за те, як ці випускники, взагалі-то, будуть працювати. Можливо, 

хтось не помітив, але оці зарплати, які є неконкурентноспроможні, і чому 

виїжджають за кордон наші медики, саме є причиною. Тобто можна вчитися і 

6, і 8, і 10 років, але якщо ваша зарплата подібна із зарплатою прибиральника 

або двірника, або щось таке, то, звичайно, не можна стримувати людей від 

вибору інших місць, де їхня медична освіта буде оцінена на іншому рівні. 

Тому до питання фінансування освіти обов'язково потрібно додавати 

фінансування і робочих місць. А це буде пов'язано з місцевими громадами 

тепер. Тому що передано управління і фінансування медичних закладів на 

місця. І державні субвенції будуть скорочуватися з кожном роком. Значить, 

це питання потрібно включити в цей комплекс, який є.  

Стосовно коледжів, які надавали освіту медичним сестрам. Мені н 

відомий  випадок у світі, де професійно-технічні училища забезпечували би 

медичним персоналом якісь лікарні. Це дійсно дворічні, мінімум 2 роки 

бакалаврату з майбутнім продовженням, якщо людина хоче далі розвиватися. 

Тому є варіант подвійний: це можуть бути дворічі спеціалізовані коледжі для 

медичного персоналу первинної ланки або програми в медичних 

університетах, які забезпечують ті самі 2 роки  і видають той самий диплом. І  

тут я думаю, що можна робити і так, і так, не обмежуючи вибір і можливості 

за місцевим походженням.  

Можливо, в Києві такий коледж не є раціональний, у нас є медичний 

університет, який може таку програму сформувати. А, можливо, десь в 

Ніжині чи в Самборі, чи в якихось невеличких містах раціонально мати 

коледж дворічний, який дає оцю незакінчену вищу освіту і  право цієї 

медсестри чи медтехніка, чи працівника швидкої допомоги набути першу 

професію.  

Це питання є дуже чутливе для професійно-технічної освіти. Але його 

потрібно вирішити досить швидко, тому що ті коледжі, які в підвішеному 

стані зараз. От, наприклад, ми зараз будемо розглядати на комісії, в якій я є 
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секретарем, що нам робити з подібними професійно-технічними училищами, 

тому що вони на балансі Київської міської ради зараз. І оцей перехід є дуже 

травматичний, він є дуже важкий. Тому що практика показує, що частина з 

них є при університетах. І це травматично для університетів також: вони 

втрачають будівлі, гуртожитки, набір студентів. Тобто це питання, мені 

здається, треба додати до резолюції для того, щоб мати оцей перехідний 

період, який би зменшив цей травматизм і відкрив можливості для все-таки 

отримання цієї базової освіти, особливо для людей, які не походять із 

великих міст, ми про це знаємо. 

Друге питання, яке ми постійно обговорюємо, це питання етики в 

лікарнях і питання взагалі якості підготовки і медсестер, і лікарів. Наприклад, 

вам кажу, чому це настільки важливо і чому нема такого розуміння навіть в 

університетах при підготовці. Ми всі знаємо, що, наприклад, я можу сказати, 

Київ в п'ять разів збільшив постачання ліків і закуплена була дуже величезна 

кількість дороговартісного обладнання для наших лікарень. Але до сих пір, 

якщо ви потрапляєте в лікарню, вам потрібно купувати бинт, вату і своє 

приносити простирадло.  

Питання етики в цій сфері є, я не знаю, для кого. Я вважаю, що це 

питання освіти, тому що, якщо лікар переступає певну межу, це вже його не 

стримує. 

І третя річ, на яку я би хотіла звернути увагу, управління медичними 

закладами. От Київ буде піонером, тому що ми прийняли на останньому 

засіданні положення про конкурсне призначення головних лікарів. Про що це 

говорить? Це говорить про те, що і в цій галузі є проблема. І є велике 

замішання: головний лікар, він виступає як голова вченої ради, так, в 

науковому закладі. Але якщо йому віддається повністю все на керування: і 

фінансами, і кадровим потенціалом, і управлінням, навіть  вивозу сміття і так 

далі – він ніколи не справиться з цією роботою ефективно. Або будуть якісь 

схеми задіяні в цей процес. 

Управління в медичній освіті дуже тісно пов'язано зі страховою 

медициною. Тому, коли ми про це говоримо, ми повинні розуміти, що в 

усьому світі існує страхова медицина. І управлінець в лікарні опікується цією 

частиною перш за все: як поступають кошти в лікарню, як вони 

використовуються, яким чином іде звітування і так далі. Тому питання 

страхової медицини і спеціалістів для страхової медицини – це теж питання 

освітнє, яке міністерству доведеться додати до своєї опіки, інакше ми не 

зможемо подолати ті проблеми, які у нас сьогодні існують. Дякую. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Це питання професійної етики. 

Дякую, пані Наталя. 

Зараз запрошую до слова Сенюту Ірину Ярославівну – завідувача 

кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Виступ на тему: "Юридична складова 

в медичній освіті як запорука правової медицини". 
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Прошу вас доповідь не читати, у вас 5 хвилин, регламент. 

 

СЕНЮТА І.Я. Дякую. 

Вельмишановні члени Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я, вельмишановні присутні, дякую за можливість окреслити 

саме правову складову в медичній освіті. 

Знання – це знаряддя, а не ціль. І саме якщо говорити про правовий 

компонент, ми можемо чітко сказати, що ми даємо для лікарів знаряддя – 

орієнтуватися в законодавстві. Коли ми вивчаємо право – це відповідати і 

розуміти реформу в системі охорони здоров'я, підвищувати рівень правової 

обізнаності і, що найважливіше, це звернути увагу на те, що це превенцією 

юридичної відповідальності. 

За статистикою Державної судової адміністрації кількість злочинів 

медичних, як називають, з кожним роком зростає, тому мої пропозиції. 

Перша. Це є нормативно-інституційна. Розширити спектр кафедри 

медичного права, оскільки перша кафедра була створена у 2013 році, і це 

забезпечить можливість викладання правових дисциплін на належному рівні, 

формувати доктрину медичного права, також оптимізувати правореалізацію і 

правозастосування. 

Наступне. Це розширити і судову медицину окремо викладати від 

медичного права України, але в рамках того примірного плану, який на 

сьогодні є затвердженим для магістерського рівня. 

Наступне, на що хочу звернути увагу, це на післядипломний рівень 

освіти, розширити в частині якраз викладання медичного права для 

нелікарських спеціальностей. З 2016 року Львівський національний 

медичний університет запустив таку програму за дозволом Міністерства 

освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я, коли ми навчаємо юристів, 

які працюють в системі охорони здоров'я, а також викладачів, які викладають 

медичне право для того, щоб готувати їх до тих викликів, які є на сьогодні в 

системі охорони здоров'я. Оскільки не всі правники мали можливість здобути 

саме належний рівень правових знань медичного права, здобуваючи фах 

якраз на юридичних факультетах. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Можна вас попросити формулювати ваші 

пропозиції до резолюції "круглого столу"? 

 

СЕНЮТА І.Я. Так. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Будь ласка. 

 

СЕНЮТА І.Я. Другий компонент – це нормативна складова. Сьогодні 

неодноразово вже говорили про інтернатуру, резидентуру. Хочу звернути 

увагу на те, що нам треба прийняти положення про інтернатуру і про 

клінічну ординатуру, оскільки ще були розроблені в положеннях (кінець 
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2014  початок 2015 року), вони були на громадському обговоренні, оскільки 

ті положення, які діють сьогодні, вони, на жаль, не відповідають тому плину 

суспільних відносин, і багато є викликів, які не регламентуються в рамках 

чинних положень. 

Крім того, це є нове положення, нова форма про лікарську резидентуру, 

оскільки також було вже розроблено положення. 

І ще хочу привернути увагу до одного дуже важливого наказу 

Міністерства охорони здоров'я – це Положення про клінічний заклад охорони 

здоров’я, положення 1997 року. Але треба звернути увагу, тут є складний 

суб’єкт, оскільки тут є взаємини: медичний "виш", коли включається  і 

студентство до пацієнтів, це надання медичної допомоги професорсько-

викладацьким складом в цей заклад охорони здоров’я клінічний і пацієнт.  

Саме зараз положення, на жаль, не може покрити всіх тих суспільних 

відносин, це є пов’язано з обігом персональних даних. Є сформована, 

наприклад,  практика Європейського суду з справ людини з цього питання. 

Це є якість надання медичної допомоги, навіть вводяться листки 

непрацездатності. Це є велика проблема.  

І наступний третій компонент, оскільки вже сьогодні неодноразово 

говорили про громадське здоров’я. Оскільки ми  запускаємо цей новий 

компонент, дуже важливо, щоб ми його запустили належно і враховуючи ті 

міжнародні стандарти, які є. 

Всесвітня організація охорони  здоров’я розробила європейський план 

послуг і заходів у сфері громадського здоров’я і дуже чітко закцентувала на 

двох компонентах – це професіоналізація і мультидисциплінарність при 

підготовці фахівців. І асоціація європейських шкіл громадського здоров’я 

вже не один рік відстоює питання саме професіоналізації громадського 

здоров’я, тобто підготовки на рівні і бакалаврату, і магістратури. Коли мова 

іде про мультидисциплінарність, ми будемо говорити, що це є не тільки 

медична складова, це в тому числі і правова складова.  

Якщо ми будемо надавати ці знаряддя правові в руки наших фахівців, 

ми будемо мати можливість побудувати в Україні саме правову медицину. 

Дякую.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Пані Ірино Сисоєнко, коментар, будь 

ласка. 

 

СИСОЄНКО І.В. Дякую, пані Ірино, за ваш фаховий виступ. На жаль, 

дуже мало часу, я впевнена, що вам як практикуючому юристу багато є що 

сказати про важливість юриспруденції в системі охорони здоров’я. Але я 

хочу зі свого боку також наголосити на тому, що рухаючись в формат 

страхової медицини, ми маємо все одно розуміти, що питання договірних 

відносин, питання автономізації медичних закладів, коли вони мають стати 

підприємствами з організаційно-правовою формою все це потребує 

супроводу юристів. 
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Тому я повністю підтримую вас в тому, що фахівців і спеціалістів з 

юридичною освітою в системі охорони здоров’я зараз нашій державі не 

вистачає. Якщо ми будемо їх збільшувати, то я впевнена, що рівень, в тому 

числі і підзаконних актів, законодавства України, в нашій країні 

покращиться. Дякую вам за вашу роботу і за ваш виступ.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В.Дякую.  

До слова запрошується Угрін Мирон Миронович – член громадської 

ради МОЗ України, заступник Голови Національної Лікарської Ради.  

 

УГРІН М.М. Дякую, Ольго Вадимівно.  

Шановні члени комітету, шановні колеги! Я дуже дякую за це 

запрошення і за той  позитив і зрушення, які вже є в багатьох доповідях, що 

крига зрушилась, я думаю, що зміни будуть і зміни будуть позитивні. Дякую 

за високу оцінку стоматологічного цеху. 

Я думав, що у мене буде 10 хвилин, я впишусь в 5 хвилин, чесно. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. У вас було 5 хвилин. 

 

УГРІН М.М. Так, так, я просто помилився. Я хочу сказати словами 

прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів, де він пише, що роль 

влади полягає в тому, щоб створити умови, в яких люди могли б реалізувати 

свої мрії та амбіції, а не такі, які будуть забезпечити  владі контроль, що 

популізм він все-таки вбиває.  

Деяка статистика загальнодержавна на сьогоднішній день. Подивіться, 

кількість населення, це держстатистика, різко падає. Кількість науковців, які 

виїжджають,  падає. Кількість докторських робіт зростає, як ні в одній країні. 

Значить не так все погано в цій країні. І я думаю, з освітою буде так само 

непогано. 

Система охорони здоров'я, очевидно, якщо брати стоматологію, бо я 

стоматолог, вона виглядає на сьогоднішній день такою, там певний цей 

результат і  освіти практичної системи охорони здоров'я. Це є стан ротової 

порожнини бійців з полігонів. 

Які питання у нас сформувалися до освіти? Хто встановлює кількість 

студентів, яка сьогодні сягає більше 3 тисяч при держаному замовленні не 

більше як 90? Чому зріс термін навчання в інтернатурі? Хто встановлює 

державне замовлення і які питання вони вирішують? Чому немає 

незалежного рейтингу університетів? Чому така невисока кількість 

відсіяних? Це була невисока кількість відсіяних. Беріть хоч тисячі, але 

випускайте стільки, скільки потрібно.  

Чи є статистика: скільки випускників працює після завершення 

навчання, скільки випускників виїхало, де працевлаштовані? Більше 30-40% 

випускників у нас не працюють, по інформації, яку ми маємо на 
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сьогоднішній день. Практично більше ніж 50% студентів, це скажуть 

студенти, не виконують жодних практичних навичків при отриманні освіти.  

Ми зробили деякі опитування, я тільки їх перегорну, бо вони є дуже 

подібні. Я покажу тільки те, що ми провели велику роботу з опитування 

приватно-практикуючих лікарів по всій Україні. І які питання? Основні 

питання - це є додипломної освіти, післядипломної, інтернатури, 

кваліфікаційні характеристики і атестація.  

Проблеми додипломної освіти, однаково всюди – це низька 

матеріально-технічна база, мало практичних занять. Застаріла матеріально-

технічна база.  

Інтернатура - це довго, дорого, відсутність практики. В системі 

післядипломної освіти є подібні проблеми.  

Опитування студентів представить моя колега – студентка Христина 

Рижук. Це є.  

Я сьогодні дякую Юрію Васильовичу за іншу табличку, яку ви сьогодні 

показали, бо цю табличку, яку показував пан Волосовець в 2014 році, де 

система до- і післядипломної освіти, в 36 років лікар може тільки з тією 

освітою стати заввідділенням, в 36 років. Сьогодні ви вже показали 28 років, 

дякую. 

Міністр Поліщук підписав указ про дворічну інтернатуру. З яким 

обґрунтуванням? З метою приведення переліку спеціальностей на етапі  

післядипломної освіти, інтернатуру до міжнародних стандартів.  То ми вже з 

2005 року живемо по міжнародним стандартам і вже два роки виконується. А 

вона стала тільки тому, що 90-96% - контрактників. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Можна від вас пропозиції, будь ласка, до 

резолюції? Дякую.  

 

УГРІН М.М. Я доходжу вже до пропозицій.  

Я тільки хотів показати далі, чому не зробити так просто, бо це є 

модель, яку хоче запропонувати, модель Литви, яка абсолютно проста. Декан 

факультету: 10 років навчання, 9 семестрів, 10-й семестр – інтернатура. З 

другого року навчання - фантом, прийом пацієнтів - з третього курсу, 

визначений об'єм. Все навчання триває 9 семестрів. 80 чоловік, половина з 

них контрактників. Якщо студент здав краще "Крок", ніж всі решта, йому 

держава повертає гроші за навчання.  

Далі. Які документи потрібні для отримання тієї  ліцензії,  про яку ми 

так багато говоримо? Диплом, сертифікат про завершення інтернатури, 

довідка про стан здоров'я, яку видає самоврядна палата і реєструє 

індивідуальний реєстраційний номер. Дуже все просто.  

Спеціалізація, так. Отут післядипломна освіта, повинна включатися і 

спеціалізація. Але загальної стоматології є 80 відсотків, а 20 відсотків – це є 

лише це. Чим ми мотивуємо на сьогоднішній день… Які пропозиції, вірніше, 

є на сьогоднішній день до комітету, до Міністерства охорони здоров'я? Оце є 



56 

 

вже два останні слайди, я вписався. Це – врегулювати кількість студентів, які 

отримують освіту на стоматологічному факультеті відповідно до 

міжнародних стандартів. МОЗ та самоврядні органи повинні виступати 

замовниками кількості випускників.  

Створити умови в університетах для повноцінного виконання 

задекларованих університетами кількості практичних навичок, які повинні 

виконувати студенти під час занять та на практиці.  

Створити незалежні від університетів центри оцінювання з можливістю 

оцінки як теоретичного, так і практичного об'єму знань, і визначати рейтинг 

університету, куди дійсно можна йти вчитися і отримувати це. Переглянути 

терміни навчання відповідно до європейської системи освіти. Дворічна 

інтернатура була видумана, щоб тільки  збільшити кількість років навчання, 

бо кошти.   

Ввести індивідуальні ліцензії на основі диплома і сертифікатів про 

інтернатуру.  

Створити єдиний реєстр. Ми на сьогоднішній день не знаємо 

достеменно, скільки стоматологів на ринку.  

І прийняти систему розподілу лікарів на загальних стоматологів та 

спеціалістів, а не по категоріям, як тут вже сьогодні говорили. 

Я думаю, це достатньо прості вимоги, які достатньо просто виконати на 

сьогоднішній день, а не огортати їх в якісь, вибачте, зарозумні речі, в які 

можна загорнути все, що хочеш, і не зрозуміти, що ми хочемо. Ось, що 

хочуть наші лікарі і що хочуть наші студенти. Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

Зараз запрошую до слова голову Ради молодих вчених при МОЗ 

України Куфтеріну Наталію Сергіївну. Будь ласка. 

 

КУФТЕРІНА Н.С. Доброго дня, вельмишановні присутні! Сьогодні вже 

багато говорилося стосовно вищої медичної освіти на всіх рівнях її 

підготовки. Одним з таких аспектів медичної освіти є підготовка аспірантів 

як наукових кадрів та майбутніх викладачів.  

Мені б хотілося зазначити, що на сьогоднішній день ми прагнемо до 

підвищення якості освіти, зокрема до визнання нас міжнародними 

стандартами. Однак таким чином ми відкриваємо шляхи майбутніх студентів 

до закордонного відрядження, в якому вони лишаються назавжди, на жаль. І 

таким чином ми втрачаємо наші наукові кадри, наш потенціал (медичний, 

науковий та викладацький). На жаль, це є головною проблемою, яку нам 

потрібно вирішувати і попереджувати.  

До того ж слід зазначити, що на сьогоднішній день за даними 

Міністерства освіти та науки була подана інформація, що протягом останніх 

5 років ми лишилися близько 15 тисяч молодих науковців. І це дуже велика 

кількість, оскільки загальна кількість аспірантів на 2016 рік – це лише 12 

тисяч осіб. Це дуже мало.  
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У зв'язку з прийняттям нової Постанови Кабінету Міністрів щодо 

порядку підготовки аспірантів та наукових кадрів слід зазначити, що цього 

року був недобір аспірантів навіть у медичних вищих навчальних закладах. І 

це є також однією з важливих проблем. Ми вимагаємо від аспірантів володіти 

англійською мовою рівнем В2. Це дуже добре, вони мають здавати цей 

рівень і володіти англійською мовою. Але що їх тоді триматиме в Україні?  

Раніше ми не мали цієї можливості. Тобто ми володіли англійською 

мовою, але отримувати тест, який дійсний лише один або два роки, до того ж 

для проходження цього тесту потрібно заплатити 130-150 доларів, при 

реальній зарплаті, стипендії аспірантів, яка складає на сьогоднішній день від 

1800 гривень до 2500, до 3000 гривень. І реально, де є мотивація? 

До того ж рада молодих вчених при Харківській обласній адміністрації 

та Дніпропетровською обласною радою молодих вчених були проведені 

опитування аспірантів стосовно, які ж реально є проблеми та які ознаки 

демотивації є серед аспірантів. Було зазначено, що аспіранти відзначали 

низький рівень заробітної плати, брак коштів на проведення досліджень та 

наукових публікацій, низький рівень соціального забезпечення, некомфортні 

умови праці та неможливість забезпечення гідності життя, застарілу 

дослідницьку інфраструктуру. 

Слід зазначити, що дуже приємно, що останнім часом вищі навчальні 

заклади стурбовані даною проблемою та розробляють порядки 

стимулювання наукових кадрів. І вже в деяких університетах діють ці 

програми щодо підтримки, відповідно до яких оплачується і частина на 

проведення досліджень, і відрядження. Але наукові кадри, аспіранти мають 

підписати угоду щодо подальшого працевлаштування та лишатися в Україні 

протягом п'яти років. 

Таким чином, на сьогоднішній день, говорячи про проблеми аспірантів, 

слід зазначити дві ключові проблеми. Перше, це питання ресурсного 

забезпечення аспірантів, а також стимулювання їх мотивації. Та друге, це 

проблема академічної міграції аспірантів та молодих науковців з подальшим 

працевлаштуванням за кордоном. 

Що ми пропонуємо? Вищим навчальним закладам ми пропонуємо 

розробити програми підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого 

звання науково-педагогічних працівників, які активно займаються науково-

дослідною міжнародною та методичною роботою в університеті; проводити  

зустрічі зі студентами четвертих-шостих курсів з метою популяризації 

навчання в аспірантурі.  

Міністерству охорони здоров'я ми пропонуємо організувати державні 

цільові програми щодо підтримки наукової діяльності аспірантів та молодих 

науковців; збільшити фінансування наукової діяльності молодих науковців; 

організувати конкурс наукових робіт для молодих вчених медичного та 

фармацевтичного профілів, як це зроблено в Міністерстві освіти та науки. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Будь ласка. Ви завершили? 
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КУФТЕРІНА Н.С. Дякую, так.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Пане Володимире, ви просили коментар. 

 

КОВТУНЕЦЬ В. Дякую. Я хотів би прокоментувати коротенько. 

Насправді, продовжуючи тему економічної реформи в системі освіти, ми 

маємо вийти на ситуацію, коли чи викладачеві, професору, доценту, чи 

лікареві платиться зарплата не за титули, не за звання, не доплата за атестат 

професора, а платиться зарплата за виконану роботу. Щоб той, хто отримав 

найкращі наукові результати, не їхав по достойну зарплату в Німеччину, а 

міг її отримати тут. Сьогодні такого права немає. 

Стосовно B-2 і все інше. Ми будемо наполягати на тому, щоб 

обов'язковим результатом навчання в аспірантурі було володіння 

англійською мовою на рівні B-2. Те, що зараз вимагається для здобуття 

звання доцента і професора, очевидно якимось чином треба пом'якшувати. 

Але у нас уже є заклади, які пропонують не за 100 доларів проходження того 

самого тесту. 

З англійської, французької, німецької мов рівень оцінювання B-2 

пропонує Академія Служби безпеки України, і ми з ними ведемо переговори, 

щоб вони цей тест відкрили. Цей тест буде коштувати 200-300 гривень, не 

більше. Але я думаю, що це для аспірантів  має бути обов’язковим, і для тих, 

хто буде викладати для іноземців. Ми теж в ліцензійні умови будемо  це 

писати. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую за цю добру новину.  

Андрій Олександрович Маранов – студент 5 курсу Національного 

медичного університету імені Олександра Богомольця. "Медична освіта в 

Україні очима студентів". Прохання конкретно. 

 

МАРАНОВ А.О. Добре. Дуже дякую, вельмишановна президія, за таку 

можливість. Дозвольте вам запропонувати погляд студента на медичну 

освіту. Звісно, для нас ця проблема є надзвичайно актуальною, бо ми зараз 

навчаємось і ми про цю проблему знаємо з перших рук. 

Отож, перш за все я є засновником стартапу і наукової роботи, завдяки 

якій я мав змогу отримати досвід у Сан-Франциско, в  Нью-Йорку, в Європі 

(Австрія, Фінляндія). І саме про цей досвід, з яким я безпосередньо 

працював, мені би хотілось донести до вас ті цікаві ідеї, які я знайшов, і, 

можливо, їх варто реалізувати в нашій країні. 

Перш за все це Нью-йоркська школа медицини  та їхня університетська 

клініка. Тут був короткий коментар професора, я його не буду запускати, це 

відео, щоб зекономити час, про що він був? Він був про те, що неможливо на 

даному етапі розвитку медицини використовувати лише 2Д зображення в 

підручниках для того, щоб вивчати медицину, а справді потрібно  переходити 
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до інтерактивних технологій, 3Д-технологій. Зокрема, ось одні з їх 

пропозицій: замість 2Д інтерактивні рішення, які можна обертати і краще 

розуміти. І, власне, те, що вони вже роблять в практиці: вони 

використовують під час навчання  подібні технології інтерактивні вже 

сьогодні.  

Звісно, Нью-Йорк, але є Сан-Франциско, це "силіконова долина", це 

серце усіх технологій і, звісно, саме там найбільше розвиваються зараз ці 

галузі. У них, взагалі, існує достатньо велика кількість технологій, деякі є 

більш простими, наприклад, це індивідуалізоване місце для вивчення 

анатомії зі спеціалізованими маніпуляторами. Є рішення, взагалі, 

надзвичайно дороговартісні – це повнорозмірні величезні столи, на яких 

можна вивчати анатомію на екранах розміром зі справжню людину. І, звісно,  

є технології, які можуть використовувати наші планшети, а ми, студенти, на 

даний момент маємо ці планшети. І цей потенціал так само необхідно 

використовувати і про це пам’ятати. Ну, і такі технології вже сьогодні 

використовуються в найкращих університетах. І мені здається, що ми в 

Україні маємо теж реалізувати цей потенціал. 

Що хотілось би сказати. Перша ідея – це те, що в кожному з цих 

університетів достатньо відрізняється програма, і, наприклад, в Stanford дуже 

сильно розвинені оці інформаційні технології і вони в медичній школі 

роблять ставку саме на це. І перша ідея – це те, що необхідно дати 

можливість університетам, в яких є профільні знання з якихось вузьких 

галузей,  мати можливість привнести їх, дайте їм більшу самостійність при 

формуванні медичної програми. 

Наступне. Повернемось до ближчих до нас країн, це Австрія. Звісно, 

Австрія є прикладом саме  формування університетських клінік. Більшість 

вважає саме університетську клініку в Австрії найкращим прикладом 

подібних закладів. Мені здається, що в Україні так само повинні заклади  

працювати навколо університетських клінік. 

Те, що стосується Фінляндії. У них так само кожному студенту 

видаються індивідуальні планшети. Яку вигоду вони отримують? З одного 

боку, вже говорилось про сертифікацію підручників, про переклад 

підручників, але необхідно розуміти, що на даний момент навчаються не 

лише за підручниками, але й і за оцими інтерактивними технологіями. Їх так 

само потрібно адаптувати, з одного боку. З іншого боку, можливо, 

використання саме електронних версій підручників і ліцензування їх в 

індивідуалізовані мобільні девайси буде набагато дешевше. Зокрема в 

Фінляндії саме це і зроблено. Такі підручники є дешевшими, ніж аналогічні 

копії. В них саме використовуються подібні технології до інтерактивних 

столів. В чому виграш і чому, перш за все, вони їх використовують? Так, 

вони є дороговартісними. Наприклад, подібні столи коштують близько 100 

тисяч доларів один стіл. Але що вони кажуть? Завдяки цим столам і 

інтерактивним технологіям студенти мають змогу зрозуміти краще 

знаходження анатомічних структур, відповідно вже вдома підготуватися, і на 
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заняттях професори вже не витрачають свій час на пояснення якихось більш 

простих питань і мають змогу заглибитися в більш детальні моменти.  

Ну і, насправді, хотілось би донести, що на даний момент ось ці 

інтерактивні технології, вони вже використовуються в медичній освіті. І 

якщо ми розробляємо стратегію розвитку української медичної освіти, про це 

потрібно пам'ятати. І так само ці технології використовуються і в практиці 

лікарів. Зокрема вже пригадувалося стосовно Литви. В Литві 70 відсотків 

усієї документації медичної, вона є в електронному вигляді і не є на 

паперовому носії. Відповідно, можливо, нам також варто створювати подібні 

бази і з цих баз формувати ті роздаткові матеріали, по яким ми, студенти, 

навчаємося.  

Ну і, нарешті, останнє. Необхідно розуміти, що комунікація, ті ж 

месенджери, якими більшість із нас користується, вони, насправді, зараз 

використовуються і в медицині. Ця компанія, вона працює в правовому полі 

Канади, це діюча компанія, і вона реалізує рішення, коли ти можеш фактично 

в месенджері відіслати ті чи інші клінічні випадки і обговорити їх з колегами. 

Про це так само необхідно пам'ятати. Дякую за увагу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. 

У нас є Совсун Інна в залі? Будь ласка. У мене не всі виступаючі тут 

відмічені, що прийшли. А Вероніка Володимирівна Кобзиста є? Є, добре. 

Підготуватись. Будь ласка, пані Інна – віце-президент Київської школи 

економіки.    

 

СОВСУН І. Дякую, пані Ольго, за надане слово.  

Я розумію, що аудиторія вже дуже втомилася і розумію, що всі вже 

хочуть перейти до частини про обговорення, і тому я, мабуть, коротко, у 

вигляді таких пропозицій сформулюю деякі речі, які, може, ще не прозвучали 

в контексті впровадження законодавства про вищу освіту в сфері медичної 

вищої освіти, тому що, вочевидь, мене запросили сюди в зв'язку з тим, що 2,5 

роки до того, як перейти на роботу в Київську школу економіки, я посідала 

посаду, яку зараз Володимир Віталійович займає, першого заступника 

міністра освіти і науки України. Власне, безпосередньо була відповідальна за 

впровадження Закону про вищу освіту.  

Багато речей, які треба впроваджувати, над чим треба працювати, вже 

говорили. Я хочу наголосити на кількох речах, які не прозвучали в контексті 

реформування вищої освіти, в тому числі медичної вищої освіти. Вочевидь, 

реформа вищої освіти, вона полягає в ідеї розширення автономії вищих 

навчальних закладів. Безперечно, ця автономія повинна бути відповідальною 

автономією, коли університет, отримуючи додаткові права, отримує також 

додаткову відповідальність за якість навчання і наукових досліджень, яке 

вони здійснюють.  

Яким чином контролюється якість в системі вищої освіти? Це є 

складний процес. Тому що, з одного боку, необхідно контролювати якість 
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викладачів. Це, безперечно, чітка прив'язка до наукових досліджень, до 

найсучасніших наукових досліджень, знайомство з ними й розуміння 

найсучасніших наукових досліджень. І в цьому контексті, безперечно, рівень 

публікацій наших науковців в міжнародних науковометричних базах є одним 

із ключових показників якості.  

Дуже часто, коли говорять про якість, так само говорять про систему 

забезпечення якості і про запуск Національної агенції з забезпечення якості 

вищої освіти. Я переконана, що присутні тут освітяни добре… 

Колеги, я дуже перепрошую. Я не завершила, просто дуже важко 

говорити, коли настільки багато людей говорить водночас. 

Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти на сьогодні 

не запрацювало. Цьому є багато причин, які ми зараз не будемо 

обговорювати. Але на що ніхто не звертає уваги, що основою системи  

забезпечення якості у вищій освіті мають бути внутрішні системи  

забезпечення якості, над якими повинні вже працювати вищі навчальні 

заклади. Ніщо не заважає працювати в цьому напрямку.  

Внутрішні системи забезпечення якості, за великим рахунком, 

складаються з кількох елементів. Перший елемент – це, до прикладу, 

опитування серед студентів. Пані Катерина Амосова – ректор  університету 

імені Богомольця запропонувала бачення, яке запроваджується в 

університету імені Богомольця, щодо опитування студентів. І, безперечно, це 

є позитивна практика, яку необхідно поширювати в інших університетах для 

того, щоб збирати об'єктивну інформацію про рівень підготовки, про 

розуміння студентами якості навчального процесу в університеті.  

Друге, що цікаво при цьому, що в опитуванні, яке було представлено 

університетом імені Богомольця, ми побачили питання корупції. Воно, 

звичайно, є дуже чутливим і воно особливо чутливим і особливо проблемним 

є для непрофільних, не медичних предметів, дисциплін: фізкультура, 

українська мова і так далі. Я хочу нагадати чи наголосити додатковий раз, що 

на сьогодні ці предмети не є обов'язковими для університетів. Університети 

можуть  не викладати їх, не перевантажувати програму, подумати про інші 

підходи щодо того, яким чином урізноманітнити навчальну програму 

студентів, але не профанувати навчальний процес.  

Те саме стосується запровадження кредитно-модульної системи, яку 

було запроваджено в 2006 році під гаслами Болонського процесу. В 

презентація колеги з Тернополя я побачила знову відсилку на кредитно-

модульну систему. Хочу нагадати, наголосити, що вона на сьогодні є 

скасована і університети вільні  в тому, як організовувати навчальні процеси 

і яким чином навчати своїх студентів та оцінювати їх. 

Останній момент, про що я скажу, питання оцінювання, про "Кроки" 

вже говорилося неодноразово. Безперечно, "Кроки" повинні зберігатися як 

об'єктивний механізм оцінювання і, безперечно, їх також треба розширювати, 

і перевіряти не тільки теоретичні знання, але і практичні навички. Тому що 

інструмент оцінювання заточує навчальні процеси. Якщо інструмент 
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оцінювання оцінює тільки теоретичні знання, вочевидь на це буде 

заточуватися навчальний процес в університетах.  

І в рамках пропозицій до Міністерства освіти і науки чи Міністерства 

охорони здоров'я в контексті питання коледжів є така пропозиція. Оскільки 

випускники коледжів так само здають "Кроки", "Крок М" вони здають, так, і 

після цього вони, в тому числі мають можливість вступати до вищих 

навчальних закладів на другий рік навчання переважно. То чому б замість 

вступних іспитів, які зараз вони складають для того, щоб це робити, не 

приймати результати "Крок М" для того, щоб спростити процедури і 

водночас забезпечити більш прозорий і справедливий вступ до вищих 

навчальних закладів випускників системи коледжів, технікумів? 

Дякую за увагу.  У мене все. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Вероніка Володимирівна Кобзиста. "Відповідність освітніх програм 

медичних вищих навчальних закладів до сучасних вимог суспільства. Які soft 

skills потрібні лікарю напередодні реформи". Будь ласка, 5 хвилин. 

 

КОБЗИСТА В.В. Дякую. 

Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть Вероніка Кобзиста. Я 

представляю аналітичний центр Revival Institute for Future, який працює в 

сфері освіти та інновацій. Я хотіла підняти сьогодні важливу тему, як розток 

soft skills – "м'яких навичок" в роботі лікаря. 

Почну з визначення. Hard skills – це профільні знання та soft skills – це 

так звані "м'які навички", які не є профільними, але є надзвичайно 

важливими для ефективної медичної практики. До soft skills лікаря ми 

можемо віднести комунікаційні навички, оптимізацію робочого місця, сервіс 

орієнтовану взаємодію з пацієнтом. 

В рамках програми ВООЗ всесвітнє покриття медичними послугами до 

2030 року видано рекомендації щодо освіти сімейних лікарів, де чітко 

вказано, що лікарі окрім володіння діагностичними та клінічними навичками 

мають володіти також "м'якими навичками". 

На разі українська медична система стоїть на порозі змін. Старі методи 

вже не працюють, перед нами стоять нові виклики, і ми маємо на ці виклики 

реагувати. Освітні програми медичних ВНЗ мають включати розвиток 

"м'яких навичок". Такі країни, як США та Австралія вже багато років 

надають цьому важливе значення, як елементу виховання 

висококваліфікованих лікарів. 

На разі нас чекає реформа. Реформа, в рамках якої заклади отримають 

автономію, а первинна ланка перейде взагалі до приватного підприємництва.  

Прошу вас звернутися до графіку. На графіку вказаний рівень ВВП, 

показник ВВП, який залежить від свободи, тобто він зростає чим більше 

свобода. Та чи готові наші лікарі на разі до цієї свободи? Лікарі, які 

працювали роками в умовах планової економіки на разі зіштовхнулися з 
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умовами невизначеності, в них немає інструментів, вони не володіють тими 

навичками, і на нас лежить відповідальність, як ці навички їм дати. 

Хочу сказати, що ця тема актуальна не тільки для медичної спільноти, 

на це вже є запит суспільства. Наш проект з Медичної школи сервісу цього 

року отримав нагороду і переміг у хакатоні соціальних проектів від USAID. 

На разі ми розвиваємо ці проекти, пропонуємо вам долучитися до нього та 

підтримати його. 

Я прошу включити до Резолюції тезу про підтримку soft skills в 

медичній освіті України. 

Дякую за увагу. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую.  

Будь ласка, Рижук Христина. Христино, в 3 хвилини, будь ласка. 

 

РИЖУК Х. Доброго вечора, шановні колеги, шановні присутні! Це 

велика честь для мене сьогодні представляти інтереси студентів-

стоматологів, власне. І хочеться сказати, що це, напевно, якийсь збіг 

обставин. Рівно два роки тому назад за ініціативи Мирона Мироновича 

Угрина та Асоціації студентів-стоматологів був організований "круглий стіл" 

на тему стоматологічної освіти, було присутньо дуже багато студентів з 

різних університетів з усієї України, був також представник Міністерства 

охорони здоров'я, також викладацький склад Університету імені Олександра 

Богомольця.  

Чи ми змінилися за ці два роки? Насправді, ті люди, які хотіли вчитися, 

ті, які хотіли розвиватися, вони завжди відвідують курси різноманітні, 

конференції. Але чи змінилася якось система в загальному всередині 

університетів? Насправді, не змінилося практично нічого.  

Одразу перейду до пропозицій, оскільки у нас була ось така схема, 

прошу звернути увагу, це така модель стоматологічної освіти в Україні, яка, в 

принципі, існує в усьому світі. Перша проблема, з якою ми зустрічаємося, це 

те, що потрібно зменшити кількість місць на стоматологічний факультет. 

Надмірна кількість студентів-стоматологів призводить до того, що потім ці 

студент не можуть знайти собі роботу і це просто виливається в безробіття. 

Якщо порівняти з іншими європейськими країнами, то в Україні в кілька 

разів більша кількість студентів, ніж в інших країнах.  

Наступна проблема – це нормативно-правова базова. Тобто студент 

третього курсу у нас в Україні не має права, по суті, приймати пацієнтів. 

Натомість в Європі це є дозволено під наглядом супервайзерів, тобто їхніх 

викладачів.  

У нас міняється кредитно-модульна система на кредитно-трансферну в 

світлі того, що університети мають зараз автономію, але це ніяким чином не 

впливає на якість нашої освіти. Тобто ми далі як писали тести, так і пишемо 

або не пишемо, але з точки зору практики у нас не змінюється абсолютно 

нічого. Практичні навички на фантомах так само це є дуже болюче питання, 
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оскільки або фантомний клас є і він не є повністю оснащений, або це один 

фантомний клас, який не може забезпечити повноцінно таку кількість людей, 

яка навчається на стоматологічних факультетах, або ці фантомні класи 

використовуються зовсім не в тих цілях, в яких би це мало бути забезпечено.  

Ми створили таке анкетування, в якому взяло участь більше тисячі 

студентів з 20 вищих медичних навчальних закладів, в яких є 

стоматологічний факультет. Власне, 45 відсотків людей сказали, що вони не 

прийняли жодного пацієнта за весь час навчання. В той момент, коли, 

наприклад, в Мадриді студент можуть заробляти для свого університету. 

Чому би нам не перейняти цей досвід собі?  

Університет не забезпечує, насправді, ні інструментами, ні матеріалами 

студентів. Чому не залучати спонсорів? Наприклад, був дуже гарний 

конкурс, який називався "Hilly trophy". Зі всієї України було зібрано 8 команд 

по 10 студентів, які працювали, які вчилися реставрувати зуби, їм надавали 

матеріали спонсори. І потім один із учасників поїхав в Італію на конкурс. 

Чому університети не можуть влаштовувати такі ж змагання?  

Тобто основна наша ідея така, що має бути фіксована кількість 

практичних маніпуляцій, які має пройти кожен студент. Тобто це має бути 

записано в методичних рекомендаціях, які мають бути однакові для всіх 

університетів.  

Робота з пацієнтами з третього курсу під наглядом викладачів. У нас 

виходить: за всі 5 років навчання всього-на-всього три місяці практики. Це 

дуже мало. Ми – стоматологи, ми – лікарі, але так, як нас колись назвали, 

хоча з гіршої сторони, але це так є, ми і ремісники. Ми маємо працювати і 

головою, і руками. І якщо ми будемо працювати руками тільки три місяці  з 

п’яти років навчання, то повірте, що нічого доброго з того не вийде.  

Тобто ми підрахували, для соціально незахищених верств населення, 

якщо б по тих рекомендаціях і тих методичках, бутофористичних, я собі 

дозволю назвати,  які зараз  існують в університетах, ми виконували всі 

маніпуляції ендодонтичні, то ми за рік часу могли б забезпечити допомогою 

соціально незахищені верстви населення, близько мільйона пацієнтів. Тобто 

де ці цифри беруться, хто за цим має слідкувати?  

Чи займаємось практикою протягом навчання? 33 відсотки студентів 

сказали, що ні, в рамках університету ще більше, тобто, якщо займались 

практикою, то десь поза межами університету. Погляньте, ось ця цифра – 26 

відсотків студентів взагалі прийняли нуль пацієнтів. Це є страшна цифра, бо 

це є майбутні лікарі.  

Відсутність реального робочого місця. Це одна з реальних фотографій, 

яка є. Якщо існують студентські поліклініки, зазвичай там працюють 

викладачі, а не студенти. Тобто основний наш такий посил до суспільства, 

що студентські поліклініки мають бути все-таки для студентів і за 

студентами. Наприклад, у Швейцарії, приїжджав до нас Даніель Тома, він 

розповідав як це відбувається. У них є маленькі групи, над кожною групою 

по два студенти стоїть викладач, який може пильнувати їхню роботу, який не 
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дозволить їм зробити помилки, і таким чином люди вчаться працювати 

практично.  

Диплом має надавати  нам право працювати загальним стоматологом, 

тобто у всьому світі є така професія – це є людина, яка п’ять років відучилася 

і 80 відсотків таких лікарів є загальними стоматологами, і лише 20 відсотків – 

це є випусники, які ідуть на спеціалізацію. 

Те, що говорили, що десь в якійсь презентації була інформація, що в 

Європі інтернатура три роки, насправді це неправда. Є багато сайтів,  в 

Австрії, в Італії, в Данії в університетах інтернатура навіть це не зовсім 

інтернатура, це є робота. Один рік у нас ще просто під наглядом, інтернатури 

три роки в Європі немає. Тобто інтернатура це є аналог роботи.  

Викладач – це одна з основних ланок стоматологічної освіти в Україні, 

тобто викладач теж має проходити… 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Завершуйте, будь ласка. 

 

РИЖУК Х. Буквально кілька секунд. Викладач має якимось критеріями 

підлаштовуватись для того, щоб викладати в студентів практично. Велосипед 

не потрібно придумувати. Важливим стандартом узгодженості вищої освіти в 

Європі є Болонська декларація. Європейський Союз в рамках програми 

Socrates підтримав в Брюселі три тематичних мережевих проекти, на основі 

яких було створено спілку стоматологічних інститутів, тобто у нас в Європі 

існує асоціація стоматологічної освіти в Європі, в якій є 160-200 

європейських стоматологічних навчальних закладів. 

Україна в перспективі мала би теж якимось чином доєднатись до цієї 

асоціації і наше питання як студентів, хто за це має відповідати: чи 

Міністерство науки, чи Міністерство охорони здоров’я? Тобто питання 

"Кроку"  сьогодні d;t обговорювалось. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую вам. Виступ молодого покоління  нагадав 

мені таку особисту мою життєву ситуацію. Я була студенткою 2 курсу і в 

мене заболів зуб, я прийшла в стоматологічну поліклініку, я думаю, що на 

прийом до інтерна. І от коли я вже сиділа з відкритим ротом, з набитими 

тампонами, він мене спитав, почав щось робити: "Як ваше прізвище?" Я 

назвала своє прізвище, і тут така зависла пауза. Він каже: "А ваша мама на 

патананатомії мені двійку поставила!" Потім пауза була у мене, тому що я не 

знала, що мені робити: чи тікати вже з крісла. Але потім він завершив і каже: 

"Але нічого, я потім перездам на чотири". 

Ми розуміємо. Я би на цій оптимістичній ноті, по-перше, хочу вам всім 

подякувати за ваш час, бо це у нас найдорожче, за ваше спілкування, за ваші 

ідеї. Я думаю, що якщо ще сьогодні ми щось не викристалізували, то ви всі 

маєте телефони секретаріату, і ми відкриті до ваших ідей.  

Наші базові рішення щодо парламентських слухань. Я дуже рада, що 

нам хоча би на частину вдалось Міністерство охорони здоров'я долучити до 
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співпраці. Ми беремо за базову вашу доповідь щодо реформування, вашу 

модель, яка запропонована, але там дуже потрібна ваша табличка, вона 

практично лікарська, а далі мають сісти юристи і доопрацювати по кожному 

слайду – а що має зробити міністерство і комітет, щоб це запрацювало. Що 

нам потрібно змінити і щодо переліку спеціальностей відповідно до 

фармакології, щодо інтернатури і всіх-всіх наших подальших кроків. 

Щодо, власне, медичного самоврядування, я би хотіла вас попросити 

всіх тут присутніх, щоб ви звернули увагу на опубліковані на сайті Верховної 

Ради України законопроекти: 2409 – засади державної політики, 4456 – 

медичне обслуговування, і 2162-д (доопрацьований) – Закон про лікарські 

засоби, та два закони про лікарське самоврядування, в яких є, власне, 

положення про освіту. 

Наше завдання вийти на спільний єдиний законопроект і по 

лікарському самоврядуванню, і про лікарські засоби. Ми в процесі пошуку 

правильних рішень, тому ваші пропозиції, ваші поради будуть дуже 

важливими. 

Наступне. В резолюцію прошу внести щодо створення робочої групи, 

яка, власне, буде займатися підготовкою в тому числі і спільно з комітетом, 

тобто спільно з комітетом давайте зробимо поки що у нас по підготовці до 

парламентських слухань. Для цього нам потрібно вийти на Резолюцію, а, 

власне, нам потрібно, щоб ви всі озвучили ті питання, які були міністерству, 

щоб вони дали якусь свою позицію, щоб ми могли розуміти, куди ми 

рухаємося далі. 

І ще раз хочу сказати, що дуже приємно було, що сьогодні присутні  

багато депутатів, і Президент Академії медичних наук, і всі ви, і приїхали з 

Донецьку, з Полтави, з Вінниці, з Рівного, з Харкова. Хотіла би надати всім 

слово, але всім, хто не виступив, ще раз прошу: давайте ваші конкретні 

пропозиції.  

Нашим студентам хочу сказати, що у нас є виконавча влада і є 

законодавча влада. Все, що ви говорили, всі питання, вони вирішуються в 

рамках закону про університетську клініку. Як тільки університети 

отримають автономність, реальну автономність, всі ці питання будуть 

вирішені. Це виконавча влада. А є інші питання, власне, законодавчі, які ми 

маємо вирішувати.  

І щодо підготовки, щодо робочої групи по підготовці закону про 

університетську клініку. У нас сьогодні мав з цього приводу виступати пан 

Запорожан. І я би хотіла, щоб ми також прийняли рішення щодо 

доопрацювання цього закону про університетську клініку. Чи просто в 

рамках цієї робочої групи, яка є? 

 

_______________. Є пропозиції до діючих законів, які я передав. 
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БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, будь ласка, ви тоді нам їх надайте. Ми їх 

опрацюємо і відповідно спільно з присутніми тут депутатами зареєструємо 

необхідні зміни. 

Так само до Міністерства освіти. По-перше, дуже вам дякуємо, тому 

що без вас нам було би складно і ви дали дуже слушні зауваження. І ваш 

досвід і розуміння того, що відбувається на системному рівні, він для нас є 

дуже важливим.  

Тому також прошу, щоб ви подали ваші пропозиції, що ми мали би як 

депутати змінити в законодавстві для того, щоб ми це зробили. 

 

_______________. Можна репліку? 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так, будь ласка. 

 

_______________. Шановні колеги, я дійсно планував виступити, але, 

враховуючи цей "торт", хочу звернутися до всіх. Де ви знайдете відповіді на 

всі питання: чи варто поспішати чужу одежину тягнути латану на себе? 

Так, тут є прекрасні матеріали, Ольго Вадимівно, називається книга 

"Медицинское образование в мире и в Украине". Я не знаю, чи хтось тримав 

її?  Це 2005 рік, коли почався Болонський процес. Чи хтось тримав в руках її, 

чи хтось читав? Поверніться, подивіться і це допоможе при підготовці 

парламентських слухань. Дякую за увагу.  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую, пане Володимире. І прошу вас також, 

оскільки ви вже цю книгу прочитали, я думаю, не один раз, дати коротку 

вижимку секретаріату.  

 

_______________. Хорошо. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Я не впевнена, що в тому обсязі листування, яке у 

нас іде, вони зможуть цю книгу до парламентських слухань почитати. Я 

також не впевнена, чи я встигну. 

 

_______________. Та я не для вас, для всіх. 

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Ні. Я також хочу таку прочитати, але просто можу 

не встигнути зараз. 

Тому дякую всім вам. 

 

СИСОЄНКО І.В. Я думаю, що ми пану Володимиру дамо перше слово 

на парламентських слуханнях з трибуни Верховної Ради, в три хвилини,  в 

стислому змісті надати інформацію по тій книзі, про яку ви тільки що 

сказали. 
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Я також дуже хочу всім подякувати. Мені приємно, що сьогодні нам 

вдалося, нам вдалося залучити фахівців, фахівців з усієї України, тих людей, 

які  мають сформувати подальші зміни в медичній освіті.  

І я дуже розраховую, що все ж таки нам вдасться мати діалог і спільну 

працю з органами виконавчої влади. Тільки тоді у нас буде спільний успіх. 

Дякую всім вам!  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Олег Степанович. 

 

_______________. Дякуємо і вам. 

 

МУСІЙ О.С. Звісно, вже як народні депутати, то я також хочу всім 

подякувати. І думаю, що обов'язково  спільними зусиллями ми побудуємо в 

Україні, окрім нової національної системи охорони здоров'я, також і нову 

національну модель освіти, про яку вже давно є певні напрацювання. 

Тому всім велика подяка за співпрацю!  

 

БОГОМОЛЕЦЬ О.В. А я також хочу подякувати співробітникам 

секретаріату, які дуже тяжко останні три тижні працювали для того, щоб 

кожного з вас запросити, поспілкуватися, щоб допомогти вам зорієнтуватися 

в тих напрямках, куди ми рухаємося.  

І хочу зазначити, що на парламентські слухання ми зможемо прийняти 

значно більше людей, тому прошу вас подати ту інформацію, ми можемо 

вмістити 400 людей, яких потрібно получити, щоб вони почули і щоб вони 

получилися до роботи, щоб вони відчували, власне, що влада не є відірваною 

від людей, що завдання влади зараз – чути і робити ті зміни, яких реально 

потребують люди, щоб вони відповідали потребам сьогодення.  

Ще раз вам всім дякую, і секретаріату.  

Будь ласка, презентації передайте в секретаріат.   

 

 


