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АНОТАЦІЯ 

Куліченко А. К. Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. 

 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого обґрунтовано 

теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США для визначення можливостей творчого переосмислення та 

використання перспективного американського досвіду у процесі модернізації 

медичної освіти України. 

З‟ясовано теоретико-методологічні засади порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Розроблено методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження, 

відповідно до якої здійснено аналіз теоретичних та методичних засад інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США. Запропонована модель 

ґрунтується на теоретичних (філософія, педагогіка, психологія, соціологія, 

економіка, менеджмент) узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-

економічних умов, за яких розвивається інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США. Цілісність розгляду досліджуваного феномену забезпечено 

комплексним і наскрізним застосуванням взаємопов᾿язаної та взаємозумовленої 

сукупності методологічних підходів, а саме: системно-синергетичного, 

компетентнісного, діяльнісного та порівняльного в контексті реалізації кожного з 

блоків методологічної моделі дослідження (цільового, теоретико-методологічного, 

контекстуального, освітнього, науково-дослідного та результативно-

прогностичного). 
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Визначено, що інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США 

є предметом наукового інтересу у світовій педагогічній думці. Установлено, що 

зазначена проблема не знайшла цілісного висвітлення у вітчизняному педагогічному 

просторі. Результатом структурно-логічного аналізу наукових розвідок, 

присвячених інноваційній діяльності медичних коледжів університетів США, стало 

визначення таких вимірів її розгляду: 1) теоретико-методологічний; 2) історико-

педагогічний; 3) організаційно-педагогічний; 4) професійно-педагогічний;  

5) психолого-педагогічний; 6) управлінський. 

Схарактеризовано поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження 

проблеми розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Визначено сутність таких ключових понять, як «медична школа», «медичний коледж», 

«медичний університет», «медичний факультет», «інновації» та «інноваційна 

діяльність». 

Уточнено базове поняття «інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США», що означає систематичну творчу роботу для розробки нових або 

вдосконалених продуктів і процесів у медичній сфері та під час підготовки майбутніх 

фахівців медичної сфери. 

Окреслено концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження 

інноваційної діяльності. Схарактеризовано основні моделі інновацій (лінійна модель 

інновацій, теорія дифузії інновацій, модель індукованих інновацій, еволюційні моделі 

інновацій, загальна теорія інновацій, модель ланцюгових зв‟язків) та моделі 

інноваційних систем (модель національних інноваційних систем, модель 

технологічних інноваційних систем, модель «потрійної спіралі» інновацій, теорія 

інноваційної екосистеми). 

Розкрито витоки й виокремлено етапи інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. Проаналізовано й узагальнено інноваційну діяльність 

найстаріших американських закладів вищої освіти, зокрема Медичної школи 

Колумбійського університету (заснованої як медична школа Королівського коледжу 

у 1767 р.), Гарвардської медичної школи (1782), Дартмутського медичного коледжу 

(1797), Медичної школи Мерилендського університету (1807) та Медичної школи 
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Університету Джонза Гопкінза (1893). Означені заклади стали піонерами в 

розвиткові інноваційної освітньої (створення нових навчальних планів, 

запровадження нових дисциплін, методів викладання тощо) та наукової діяльності 

(створення клінічних лабораторій та обладнання, проведення клінічних досліджень 

тощо). 

Установлено, що для більшості американських медичних коледжів 

відправною точкою розвитку інноваційної діяльності стала Доповідь Флекснера 

(1910), у якій було описано всі заклади медичної освіти США та Канади, що 

існували в першу декаду ХХ ст., подано їх поділ на категорії та рекомендовано 

переглянути питання щодо основних завдань, структурних підрозділів, 

професорсько-викладацького складу, матеріально-технічного забезпечення, методів 

навчання, організації навчального процесу тощо. 

Подано періодизацію розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США у ХХ ст. та виокремлено етапи: стандартизації інноваційної 

діяльності (1914–1938); інтенсифікації наукової складової інноваційної діяльності 

(1939–1964); консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989); комерціалізації 

інноваційної діяльності (1990–1999); дигіталізації інноваційної діяльності (2000–

дотепер). 

Окреслено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. Визначено, що основними законами є Закон 

Стівенсона-Вайдлера (1980), Закон Бея-Доула (1980), Закон про інноваційний 

розвиток малого бізнесу (1982), Закон про національні кооперативні дослідження 

(1984), Закон, який вносив поправки до Закону Стівенсона-Вайдлера про технологічні 

інновації (1986), Закон про безпечні медичні прилади (1990), Закон про модернізацію 

Управління з контролю за продуктами та ліками (1997), Закон про плату за 

користування та модернізацію медичних виробів (2002), Закон про внесення змін до 

Управління з контролю за продуктами та ліками (2007), Закон про безпеку та 

інновації Управління з контролю за продуктами та ліками (2012), Закон про повторне 

затвердження Управління з контролю за продуктами та ліками (2017) та ін.). 
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З‟ясовано роль положень Закону Бея-Доула в регулюванні трансферу продуктів 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Метою означеного 

закону стало реформування патентної політики США щодо фінансованих державою 

досліджень. Цей закон зберігав за університетами, некомерційними корпораціями й 

малим бізнесом право власності та реалізації винаходів, фінансованих із федерального 

бюджету, і дозволяв федеральним агентствам надавати виняткові ліцензії на технології, 

що були у федеральній власності. 

Висвітлено організаційні, змістові та методичні аспекти інноваційної освітньої 

діяльності медичних коледжів університетів США. 

Установлено, що головним викликом американської медичної освіти кінця ХХ 

ст. – початку ХХІ ст. стало створення таких навчальних планів, які би були на 

практиці інноваційними й розвивали необхідні фахові компетентності в майбутніх 

лікарів. Так, на основі програми «Бакалаврська медична освіта XXI століття» було 

створено низку інноваційних навчальних планів, спрямованих на розвиток 

комунікативних навичок, лідерства, роботи в команді тощо. Показовим прикладом 

став 3-фазний навчальний план Пфайфера, спрямований на скорочення часу 

навчання й посиленої підготовки до іспитів серії «Крок». Проаналізовано, що за 

останні 10 років близько 100 медичних коледжів університетів США взяли за основу 

навчальний план Пфайфера. 

Висвітлено особливості інноваційних технологій у медичних коледжах 

університетів США; виокремлено та схарактеризовано методичний (проблемне 

навчання, навчання на основі кейсів, перевернута аудиторія, викладання 

однолітками, журнальні клуби, фасилітація, портфоліо, рефлексія тощо) та 

технологічний (використання ІКТ у процесі надання освітніх послуг) аспекти 

досліджуваного феномену. 

Доведено, що соціогуманітарні та педагогічні дисципліни відіграють важливу 

роль у професійному становленні майбутнього фахівця та інноваційній діяльності 

медичних коледжів університетів США. Констатовано, що з 2010 по 2020 рр. 

відбувається активна імплементація зазначених дисциплін у новітні навчальні 

плани. З‟ясовано, що організація досліджень студентів із проблем медичної освіти в 
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США набуває все більшої актуальності. Така діяльність допомагає студентам-

медикам опанувати певні психолого-педагогічні аспекти, необхідні як для 

подальшої наукової, так і викладацької практики. 

Схарактеризовано напрями інноваційної наукової діяльності медичних 

коледжів університетів США. Визначено, що до основних напрямів інноваційної 

наукової діяльності медичних коледжів університетів США належать клінічні 

дослідження, інженерія та дизайн, трансфер продуктів інноваційної діяльності. 

Констатовано, що клінічні дослідження спрямовані на пошук ефективних та 

безпечних способів і засобів збереження й відновлення здоров‟я з використанням 

новітніх розробок науки та техніки, а також шляхів ефективної протидії сучасним 

викликам, найгострішим із яких став COVID-19. 

З‟ясовано, що інженерія та дизайн є важливими напрямами інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, оскільки заклади фокусуються 

на декількох напрямах біоінженерії, що зумовлено наявністю відповідної 

матеріально-технічної, лабораторної та клінічної бази. Разом із тим, деякі заклади, 

наприклад, Медична школа Університету Джонза Гопкінза, розвивають широке 

коло напрямів біомедичної інженерії. Важливою рисою інноваційної діяльності 

досліджуваних медичних коледжів є поєднання в освітніх програмах для здобувачів 

вищої освіти всіх трьох рівнів (бакалаврського, магістерського та докторського) 

академічної та дослідницької складової, що передбачає одночасне ознайомлення з 

інноваційними здобутками в галузі біомедичної інженерії та безпосередню участь у 

науково-дослідній діяльності медичного коледжу під керівництвом досвідчених 

викладачів. 

Визначено, що трансфер продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США здійснюється в межах імплементації положень Закона Бея-

Доула (1980) та поправок до нього, прийнятих у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Виявлено, що основними типами структурних підрозділів, відповідальними за 

трансфер продуктів інноваційної діяльності, є централізований офіс, 

децентралізований офіс, фонд та організація-підрядник. Доведено, що на сучасному 

етапі розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 
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найбільш поширеними є перші два типи – централізовані та децентралізовані офіси. 

Схарактеризовано інструменти оцінки винаходів, які використовують офіси 

трансферу технологій в університетах США задля створення об‟єктивного, 

прагматичного зворотного зв‟язку, визначення сильних і слабких сторін 

запропонованого винаходу з метою зниження ризику й досягнення більшого успіху 

в його комерціалізації. 

Виявлено витоки й окреслено етапи інноваційної діяльності української 

медичної освіти. Визначено, що витоки української медичної освіти простежувалися 

в межах таких періодів: праслов‟янської медицини (VI ст. до н. е. – VIII ст.); 

народної, світської та монастирської медицини Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.); 

народної, монастирської, світської медицини до та після татаро-монгольської навали 

(XIII–XV ст.), європейської університетської медичної освіти, цехової медицини, 

братських шкіл та академій (XV–XVII ст.); академічної медичної освіти й 

законодавчих актів на території сучасної України (XVIII–XIX ст.). 

З‟ясовано, що ґенеза інноваційної діяльності в медичній освіті на території 

сучасної України охоплює такі етапи: структурних трансформацій в інноваційній 

діяльності (1900–1913); диверсифікації напрямів медичних досліджень (1914–1945); 

розширення мережі закладів вищої медичної освіти (1946–1991); активізації 

міжнародного співробітництва в галузі інноваційної діяльності (1992-2001); 

модернізації та переходу до е-середовища інноваційної діяльності (2002–дотепер). 

Визначено інноваційний потенціал творчого використання в національній 

теорії та практиці медичної освіти прогресивного досвіду США в аспекті 

досліджуваної проблеми з урахуванням її сучасного стану. 

Показано, що в перші два десятиліття ХХІ ст. відбувається процес оновлення 

української медичної освіти, що орієнтується на міжнародні стандарти та практики, 

зокрема перегляд чинних і розробка нових навчальних планів і програм, 

орієнтованих на підготовку фахівців медичної галузі ХХІ ст.; створення та введення 

Галузевих стандартів вищої освіти, їх складових – освітньо-кваліфікаційних 

характеристик і освітньо-професійних програм; імплементації Європейської 

кредитно-трансферної системи; введення додатка до диплома про вищу освіту 



8 

Європейського зразка (Diploma Supplement); створення та введення Стандартів 

вищої освіти для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

введення, постійний перегляд і вдосконалення серії інтегрованих тестових іспитів 

«Крок»; упровадження ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту); 

розробка й затвердження єдиних національних підручників із фахових та нефахових 

дисциплін; запровадження змішаного й дистанційного навчання тощо. Установлено, 

що кожен український заклад вищої освіти провадить власну інноваційну освітню (з 

використанням ІКТ) та наукову (фундаментальні та прикладні дослідження) 

діяльність. З‟ясовано, що інноваційна наукова діяльність у галузі охорони здоров‟я 

розвивається не тільки в закладах вищої освіти МОЗ України, але й у закладах 

освіти, що підпорядковуються МОН України. 

Запропоновано рекомендації щодо творчого використання позитивного 

досвіду інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США в 

українській теорії та практиці медичної освіти за аспектами (нормативно-правовий, 

організаційний, змістовий, методичний, професійно-педагогічний) та рівнями 

(національний, регіональний, інституційний). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. До 

подальших наукових розвідок відносимо інноваційну управлінську та маркетингову 

діяльність медичних коледжів університетів США з подальшим творчим їх 

переосмисленням та імплементацією в сучасну українську медичну освіту; порівняння 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США та закладів медичної 

освіти країн Європейського Союзу. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження 

теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США. На основі методологічних орієнтирів українських і зарубіжних 

компаративістів розроблено й системно застосовано авторську методологічну модель 

порівняльно-педагогічного дослідження, що ґрунтується на теоретичних (філософія, 

педагогіка, психологія, соціологія, економіка, менеджмент) узагальненнях і 

врахуванні політичних та соціально-економічних умов, на тлі яких розвивається 
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інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США. Визначено сутність 

поняття «інноваційна діяльність» за допомогою багаторівневого поняттєво-

термінологічного інструментарію (академічний, нормативний, прикладний рівні). 

Висвітлено концептуальні засади інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США, які класифіковано за такими групами: еволюційні моделі, лінійні 

моделі, моделі «потрійної спіралі», моделі інноваційної екосистеми. Розкрито витоки 

й виокремлено етапи розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США: стандартизації інноваційної діяльності (1914–1938); 

інтенсифікації наукової складової інноваційної діяльності (1939–1964); 

консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989); комерціалізації інноваційної 

діяльності (1990–1999); дигіталізації інноваційної діяльності (2000–дотепер). 

Окреслено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США (Закон Стівенсона-Вайдлера (1980), Закон Бея-Доула (1980), 

Закон про інноваційний розвиток малого бізнесу (1982), Закон про національні 

кооперативні дослідження (1984), Закон, який вносив поправки до Закону Стівенсона-

Вайдлера про технологічні інновації (1986), Закон про безпечні медичні прилади 

(1990), Закон про модернізацію Управління з контролю за продуктами та ліками 

(1997), Закон про плату за користування та модернізацію медичних виробів (2002), 

Закон про внесення змін до Управління з контролю за продуктами та ліками (2007), 

Закон про безпеку та інновації Управління з контролю за продуктами та ліками 

(2012), Закон про повторне затвердження Управління з контролю за продуктами та 

ліками (2017) та ін.). Висвітлено організаційні, змістові та методичні аспекти 

інноваційної освітньої діяльності медичних коледжів університетів США (інноваційні 

навчальні плани, інноваційні технології та методики навчання). Схарактеризовано 

напрями наукової діяльності медичних коледжів університетів США: клінічні 

дослідження (обсерваційні дослідження, клінічні випробування); інженерія та дизайн 

(біомеханіка, протезні пристрої та штучні органи, медична візуалізація, біоматеріали, 

біотехнології, тканинна інженерія, нейронна інженерія, біомедичне 

приладобудування, біонанотехнології, фізіологічне моделювання, реабілітаційна 

інженерія, клінічна інженерія, біосенсори, біоінформатика, медичний та біологічний 
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аналіз тощо), трансфер продуктів інноваційної діяльності. Виявлено витоки й 

окреслено етапи інноваційної діяльності в медичній освіті на території сучасної 

України у ХХ – на початку ХХІ ст., що охоплює такі етапи: структурних 

трансформацій в інноваційній діяльності (1900–1913); диверсифікації напрямів 

медичних досліджень (1914–1945); розширення мережі закладів вищої медичної 

освіти (1946–1991); активізації міжнародного співробітництва в галузі інноваційної 

діяльності (1992–2001); модернізації та переходу до е-середовища інноваційної 

діяльності (2002–дотепер). Визначено інноваційний потенціал творчого використання 

в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду США в аспекті 

досліджуваної проблеми на національному, регіональному та інституційному рівнях. 

Уточнено поняття «інноваційна діяльність медичних коледжів університетів 

США», що є систематичною творчою роботою для розробки нових або 

вдосконалених продуктів і процесів у медичній сфері та під час підготовки фахівців 

медичної галузі. 

Подальшого розвитку дістало: тлумачення змісту основних дефініцій (медична 

школа, медичний коледж, медичний університет, медичний факультет, інновації, 

інноваційна діяльність); характеристика й систематизація досліджень українських 

педагогів-компаративістів із проблем розвитку інноваційної діяльності в зарубіжжі; 

характеристика й систематизація досліджень зарубіжних науковців щодо 

інноваційної діяльності у глобальному освітньому просторі. 

Залучено до наукового обігу маловідомі в Україні документи, оригінальні 

матеріали досліджень англомовних науковців, що стосуються розвитку інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, зокрема нові факти, ідеї, 

теоретичні підходи, що мають прогностичну спрямованість та можуть служити 

основою для подальших досліджень шляхів розвитку інноваційної діяльності в 

закладах української вищої медичної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

положення, результати, висновки та джерельна база дисертації можуть 

використовуватися для переосмислення концепції та програми підготовки майбутніх 

лікарів у закладах вищої освіти України; для вдосконалення освітнього процесу в 
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різних типах закладів вищої медичної освіти; у викладанні основних курсів та курсів 

за вибором («Основи педагогіки», «Педагогіка та методика викладання у вищій 

школі», «Порівняльна педагогіка» тощо) в закладах вищої медичної освіти; для 

подальшого компаративного вивчення розвитку теорії та практики реформування 

системи вищої медичної освіти в Україні та зарубіжних країнах; під час підготовки 

навчально-методичних матеріалів із проблем професійної педагогіки, історії медичної 

освіти тощо. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна освітня 

діяльність, інноваційна наукова діяльність, медичні коледжі, медична освіта, 

теоретичні та методичні засади, США, інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США. 
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ABSTRACT 

Kulichenko A. K. Theoretical and methodological foundations of innovation activity of 

medical colleges at U. S. Universities. – On the rights of the manuscript. 

Thesis for Doctor of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.01 – General 

Pedagogics and History of Pedagogics. – Sumy State Pedagogical University named after  

A. S. Makarenko. ‒ Sumy, 2021. 

 

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive research that deals with the theoretical and 

methodological foundations of the innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities to identify opportunities for creative rethinking and use of promising 

American experience within the modernization of Ukrainian medical education. 

In comparative-pedagogical research, the author‟s methodological model is based 

on Ukrainian and foreign scientific thoughts. Within the methodological model, there is 

the analysis of theoretical and methodological foundations of the innovation activity of 

medical colleges at U.S. Universities. 

The methodological model of comparative-pedagogical research of the innovation 

activity of medical colleges at U.S. Universities was developed using the modeling 

method. Besides, it has the following units: target, theoretical-methodological, contextual, 

educational, research, productive-prognostic, which are applied in an interconnected and 

interdependent set of methodological approaches, namely: system-synergetic, competence, 

activity, and comparative ones. 
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The innovation activity of medical colleges at U.S. Universities is the subject of 

scientific interest in the world pedagogical thought. However, this problem is not fully 

covered in the domestic pedagogical space. The result of structural and logical analysis of 

scientific research on the innovation activities of medical colleges at U.S. Universities 

proposes the following dimensions of its consideration: theoretical-methodological; 

historical-pedagogical; organizational-methodological; professional-pedagogical; 

psychological-pedagogical; administrative. 

The conceptual and terminological research tools for developing the innovation 

activity of medical colleges at U.S. Universities are characterized. Key concepts such as 

«medical school», «medical college», «medical university», «medical faculty», 

«innovation», and «innovation activity» are considered. 

The basic concept of «the innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities» means systematic creative work to develop new or improved products and 

processes in the medical field and the training of future medical professionals. 

The conceptual principles of comparative-pedagogical research of the innovation 

activity are outlined. The main innovation models (linear model of innovations, diffusion 

of innovations, model of induced innovations, evolutionary models of innovations, general 

theory of innovation, linked-chain model) and models of innovation systems (model of 

national innovation systems, model of technological innovation systems, the triple helix 

model, theory of innovation ecosystem) are characterized. 

The origins and stages of the innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities are revealed. The oldest medical colleges at U.S. Universities are described. 

There are the following medical educational establishments: the Medical School of 

Columbia University (founded as a Medical school of the Royal College in 1767), Harvard 

Medical School (1782), Dartmouth Medical College (1797), University of Maryland 

School of Medicine (1807) and Johns Hopkins University School of Medicine (1893). 

These establishments were the first in developing innovation educational (creation of new 

curricula, introduction of new disciplines, teaching methods, etc.) and scientific activities 

(creation of clinical laboratories and equipment, conducting clinical research, etc.). 
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The turning point for the innovation activity was the Flexner Report (1910). It 

described all medical educational establishments in the United States and Canada that 

existed during the first decade of the 20
th

 century. The Report presented their division into 

categories and recommended the main tasks, structural subdivisions, teaching staff, 

material, technical support, teaching methods, organization of the educational process, etc. 

The stages of the innovation activity of medical colleges at U.S. Universities are 

highlighted: standardization of the innovation activity (1914–1938); intensification of the 

scientific component of the innovation activity (1939–1964); consumerization of the 

innovation activity (1965–1989); commercialization of the innovation activity (1990–

1999); digitalization of the innovation activity (2000 – till present). 

In addition, the normative and legal bases of innovation activity of medical colleges 

at U.S. Universities are outlined. There are the following Acts: the Stevenson-Wydler 

Technology Innovation Act of 1980, the Government Patent Policy Act of 1980 (a.k.a. the 

Bayh-Dole Act of 1980), the Small Business Innovation Development Act of 1982, the 

National Cooperative Research Act of 1984, and the Federal Technology Transfer Act of 

1986, the Safe Medical Devices Act of 1990, the Food and Drug Administration 

Modernization Act of 1997, the Medical Device User Fee and Modernization Act of 2002, 

the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007, the Food and Drug 

Administration Safety and Innovation Act of 2012, the FDA Reauthorization Act of 2017, 

etc. 

The role of the Bayh-Dole Act in regulating the transfer of innovation products of 

medical colleges at U.S. Universities is clarified. The purpose of this law was to reform 

the U.S. patent policy for state-funded research. The Act reserved the ownership of 

Universities, nonprofit organizations, and small businesses, implemented inventions 

funded from the federal budget, and allowed federal agencies to grant exclusive licenses 

for federally owned technology. 

The organizational, content, and methodological aspects of innovation educational 

activity of medical colleges at U.S. Universities are highlighted. 

In the late 20
th

 century and at the beginning of the 21
st
 century, the main challenge 

for American medical education was the creation of such curricula that would be 
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innovative in practice and develop the necessary professional competences of future 

doctors. Thus, based on the program «The Undergraduate Medical Education for the 21
st 

Century» many innovative curricula were created to develop communication skills, 

leadership, teamwork, etc. An illustrative example was the 3-phase Pfeifer curriculum, 

which reduced training time and enhanced preparation for the Steps. Over the past ten 

years, about 100 medical colleges at U.S. Universities used Pfeifer‟s curriculum. 

The features of innovative technologies in medical colleges at U.S. Universities are 

described. The methodical (problem-based learning, case-based learning, peer teaching, 

journal clubs, facilitation, portfolio, reflection, etc.) and technological (use of ICT within 

the educational process) aspects of the studied phenomenon are pointed out and 

characterized. 

Socio-humanitarian and pedagogical disciplines play an essential role in the 

professional development of future specialists and innovation activity of medical colleges 

at U.S. Universities. From 2010 till 2020, there was an active implementation of these 

disciplines in the latest curricula. In addition, the organization of student research on 

medical education in the United States is becoming increasingly significant. Such 

activities help medical students master certain psychological and pedagogical aspects 

necessary for further scientific and teaching practice. 

The areas of innovation scientific activity of medical colleges at U.S. universities 

are characterized. They include clinical research, engineering, and design, transfer of 

innovation products. 

Clinical trials aim to find effective and safe ways and means of preserving and 

restoring health using the latest developments in science and technology and ways to 

counter modern challenges effectively, the most acute of which is COVID-19. 

Engineering and design are significant areas of medical colleges at U.S. 

Universities, as establishments focus on several fields of bioengineering due to the 

availability of appropriate logistical, laboratory, and clinical facilities. However, some 

establishments, such as Johns Hopkins University School of Medicine, are developing a 

wide range of areas in biomedical engineering. An essential feature of the innovation 

activity of the studied medical colleges is the combination of educational programs for 
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higher education students of all three levels (bachelor‟s, master‟s, and doctoral). In 

addition, they have academic and research components, which provide simultaneous 

acquaintance with innovative achievements in biomedical engineering and research under 

the guidance of experienced teaching staff. 

The transfer of innovative products of medical colleges at U.S. Universities is 

carried out within the implementation of the Bayh-Dole Act of 1980 and amendments to it, 

adopted in the late 20
th

 – early 21
st
 century. The main types of structural units responsible 

for transferring innovation products are the centralized office, the decentralized office, the 

foundation, and the contractor. Today the most common are the first two types – 

centralized and decentralized offices. The invention of evaluation tools used by technology 

transfer offices at U.S. Universities to provide objective, pragmatic feedback, identify 

strengths and weaknesses of the proposed design to reduce risk and achieve tremendous 

success in its commercialization is described. 

The origins and stages of innovation activity in Ukrainian medical education are 

revealed. That the origins of Ukrainian medical education were traced within the following 

periods: Proto-Slavic medicine (6
th
 century B.C. – 7

th
 century A.D.); folk, secular and 

monastic medicine of the Kyivan Rus (9
th
 – 13

th
 centuries); folk, secular and monastic 

medicine before and after the Tatar-Mongol invasion (13
th
 – 15

th 
centuries); European 

University medical education, guild medicine, fraternal schools and academies (15
th
 

century – 17
th

 centuries); academic medical education and legislative acts on the territory 

of modern Ukraine (18
th

 century – the end of 19
th
 century). 

The genesis of innovation activity in medical education on the territory of modern 

Ukraine covers the following stages: structural transformations in innovation activity 

(1900–1913); diversification of areas in medical researches (1914–1945); expansion of the 

network of higher medical education establishments (1946–1991); intensification of 

international cooperation connected with innovations (1992–2001); modernization and 

transition to the e-environment of innovation activity (2002 – till present). 

Medical education‟s national theory and practice defines the innovative potential of 

creative use of the U.S. progressive experience of the discussed problem taking into 

account its current condition. 



25 

During the first two decades of the 21
st
 century, Ukrainian medical education has a 

renewal process, which focuses on international standards and practices. It includes the 

revision of existing and development of new curricula and programs aimed at training 

medical professionals in the 21
st
 century; creation and introduction of sectoral standards of 

higher education, their components, namely educational and qualification characteristics, 

academic and professional programs; implementation of the European credit transfer 

system; introduction of the Diploma Supplement to the European Higher Education 

Diploma; creation and introduction of Higher Education Standards for the first 

(bachelor‟s) and second (master‟s) levels; introduction, constant revision, and 

improvement of integrated test exams «Step»; introduction of USQE; development and 

approval of unified national textbooks within professional and non-professional 

disciplines; introduction of blended and distance learning, etc. Moreover, each Ukrainian 

higher education establishment conducts own innovation educational activities (ICT) and 

scientific (basic and applied research). Innovation scientific activity in health care is 

developing in higher education establishments, run by the Ministry of Health of Ukraine 

and the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Recommendations for using the positive experience of the innovation activity of 

medical colleges at U.S. Universities in Ukrainian theory and practice in the legal, 

organizational, methodological, professional-pedagogical aspects at the national, regional, 

institutional levels are revealed. 

The research does not cover all aspects of the discussed issue. Further scientific 

research includes innovation management and marketing activities of medical colleges at 

U.S. Universities with their subsequent creative rethinking and implementation in modern 

Ukrainian medical education; comparison of innovation activities medical colleges at U.S. 

Universities and medical education establishments of the European Union. 

The novelty of the research results is that for the first time in the Ukrainian 

pedagogical science a comprehensive research that deals with the theoretical and 

methodological foundations of the innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities to identify opportunities for creative rethinking and use of promising 

American experience within the modernization of Ukrainian medical education has been 
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carried out. The author‟s methodological model is based on Ukrainian and foreign 

scientific thoughts (philosophy, pedagogy, psychology, sociology, economics, 

management). The essence of the concept «innovation activity» is defined through 

multilevel conceptual and terminological tools (academic, normative, applied level). The 

abstract principles of innovation activity of medical colleges at U.S. Universities are 

highlighted, classified into the following groups: evolutionary models, linear models, 

triple helix model, model of an innovation ecosystem, etc. The stages of the innovation 

activity of medical colleges at U.S. Universities are highlighted: standardization of the 

innovation activity (1914–1938); intensification of the scientific component of the 

innovation activity (1939–1964); consumerization of the innovation activity (1965–1989); 

commercialization of the innovation activity (1990–1999); digitalization of the innovation 

activity (2000 – till present). The normative and legal bases of innovation activity of 

medical colleges at U.S. Universities are outlined. There are the following Acts: the 

Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980, the Government Patent Policy Act 

of 1980 (a.k.a. the Bayh-Dole Act of 1980), the Small Business Innovation Development 

Act of 1982, the National Cooperative Research Act of 1984, and the Federal Technology 

Transfer Act of 1986, the Safe Medical Devices Act of 1990, the Food and Drug 

Administration Modernization Act of 1997, the Medical Device User Fee and 

Modernization Act of 2002, the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007, 

the Food and Drug Administration Safety and Innovation Act of 2012, the FDA 

Reauthorization Act of 2017, etc. The organizational, content and methodological aspects 

of innovation educational activity of medical colleges at U.S. Universities (innovative 

curricula, innovative technologies, and teaching methods) are highlighted. In addition, the 

areas of scientific activity of medical colleges at U.S. Universities are characterized: 

clinical researches (observational researches, clinical trials); engineering and design 

(biomechanics, prosthetic devices, and artificial organs, medical imaging, biomaterials, 

biotechnology, tissue engineering, neural engineering, biomedical instrumentation, 

bionanotechnology, physiological modeling, rehabilitation engineering, medical 

engineering, etc. The genesis of innovation activity in medical education on the territory of 

modern Ukraine covers the following stages: structural transformations in innovation 
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activity (1900–1913); diversification of areas in medical researches (1914–1945); 

expansion of the network of higher medical education establishments (1946–1991); 

intensification of international cooperation connected with innovations (1992–2001); 

modernization and transition to the e-environment of innovation activity (2002 – till 

present). Recommendations for using the positive experience of the innovation activity of 

medical colleges at U.S. Universities in Ukrainian theory and practice in the legal, 

organizational, methodological, professional-pedagogical aspects at the national, regional, 

institutional levels are revealed. 

The concept of «the innovation activity of medical colleges at U.S. Universities» is 

specified as a systematic creative work to develop new or improved products and 

processes in the medical field and the training of future medical professionals. 

Interpretation of the content of the main definitions (medical school, medical 

college, medical university, medical faculty, innovations, innovation activity); 

characteristics and systematization of research of Ukrainian comparativists on the 

problems of development of innovation activity abroad; features and systematization of 

research of foreign scientists on innovation activity in the global educational space have 

been further developed. 

Little-known documents, original materials of researches of English-speaking 

scientists concerning the development of innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities, in particular, new facts, ideas, theoretical approaches which have a predictive 

orientation and can serve as a basis for further researches of ways of development of 

innovation activity in Ukrainian higher medical educational establishments have been 

introduced. 

The practical significance of the results of the study lies in the fact that the obtained 

research results, conclusions, and source base of the thesis can be used to rethink the 

concept and training program of future doctors in Ukrainian higher educational 

establishments; to improve the educational process in different types of higher medical 

educational establishments; in teaching introductory and elective courses («Fundamentals 

of Pedagogy», «Pedagogy and Methods of Teaching in Higher Education», «Comparative 

Pedagogy», etc.) in higher medical educational establishments; for a further comparative 
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study concerning the development of the theory and practice of reforming the system of 

higher medical education in Ukraine and foreign countries; during the preparation of 

teaching materials on the problems of professional pedagogy, history of medical 

education, etc. 

Key words: innovation, innovation activity, innovation educational activity, 

innovation scientific activity, medical colleges, medical education, theoretical and 

methodological foundations, USA, innovation activity of medical colleges at U.S. 

Universities. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Здоров‟я людини в усі часи 

визнавалось однією з найвищих цінностей, а збереження людського життя належало 

до основних обов‟язків кожної країни. В Україні означене зафіксовано на 

законодавчому рівні, зокрема в Конституції, про що свідчать статті 3, 27 та 49. 

Важливу роль відіграє не лише правовий аспект, але й стан медицини та медичної 

освіти в країні. За роки незалежності Україна запровадила низку реформ, 

спрямованих на модернізацію та вдосконалення національної системи охорони 

здоров‟я й медичного освітнього простору. Нагальним залишається питання 

покращення професійної підготовки майбутніх фахівців галузі охорони здоров‟я, 

про що йдеться у вітчизняних нормативних документах, зокрема: Законах України 

«Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017); «Про інноваційну діяльність» 

(2012), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016); розпорядженні Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні» 

(2019) тощо. 

Активізація інноваційної діяльності українських закладів вищої медичної 

освіти пов‟язана з необхідністю приведення галузі охорони здоров‟я у відповідність 

до міжнародних стандартів, підготовки фахівців, здатних надавати якісні медичні 

послуги та конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Разом із тим, 

залишається низка невирішених проблем, пов‟язаних із нормативним, фінансовим, 

кадровим, матеріально-технічним та ін. забезпеченням означеного процесу, що 

гальмують розвиток інноваційної діяльності в закладах вищої медичної освіти. У 

такому контексті важливим є вивчення та творче переосмислення позитивного 

досвіду англомовних країн, зокрема США, що є лідерами в провадженні 

інноваційної діяльності. 

Особливо слід відзначити інноваційну практику американських закладів 

освіти, зокрема медичних коледжів, які є лідерами в розв‟язанні глобальних 

проблем збереження й відновлення здоров‟я людини. Тому дослідження 

теоретичних і методичних засад інноваційної діяльності закладів вищої медичної 
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освіти США може стати важливим джерелом усебічного осмислення та творчого 

використання досягнень досліджуваної країни. 

Українська наукова спільнота має суттєві напрацювання з проблем розвитку 

вищої освіти в США, зокрема й медичної, що включають: діяльність центрів освіти 

дорослих у США та Японії (Н. Авшенюк); розвиток системи освіти дорослих у 

США (Н. Бідюк); підготовку майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями 

в закладах вищої освіти США, Канади та Великої Британії (М. Бойченко); 

альтернативну освіту в США (О. Заболотна); використання досвіду США в 

організації дистанційного та змішаного навчання у вітчизняних університетах  

(І. Задорожна); підготовку магістрів у закладах вищої освіти США (Т. Кучай); 

дворічну медсестринську освіту в США (Н. Ліщенко); теорію і практику 

корпоративної освіти в США (І. Литовченко); публічне управління освітою в США 

(В. Лунячек); використання дистанційного навчання під час підготовки медичних 

сестер-магістрів у США (І. Мельничук); професійний розвиток учителів 

загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, 

Канади, США (Н. Мукан); міжнародну діяльність як фактор інноваційного розвитку 

університетів США (О. Огієнко); управління науковою роботою в державних 

університетах США (А. Сбруєва, М. Сбруєв, К. Шихненко); тенденції розвитку 

освіти дорослих у США й Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)  

(О. Теренко) та ін. Особливий інтерес становлять наукові розвідки, в яких 

розглянуто різні аспекти запровадження інновацій у медичну освіту (Ю. Колісник-

Гуменюк, Н. Ліщенко, І. Мельничук, О. Намісняк, А. Саблук, Т. Хвалибога 

(Горпініч) та ін.). 

Окремі питання, пов‟язані з інноваційною діяльністю медичних коледжів 

університетів США, висвітлено в роботах зарубіжних дослідників, а саме: 

нормативно-правові засади, що регулюють інноваційну діяльність (Р. Беррі  

(R. Berry), Дж. Дуглас (J. Douglass), С. Езелл (S. Ezell), П. Мозер (P. Moser),  

Д. Маурі (D. Mowery), Г. Нідлман (G. Needleman), Ч. Сміт (Ch. Smith),  

Дж. Шапіро (J. Shapiro) та ін.), інноваційна складова навчальних планів  

(С. Вартман (S. Wartman), А. Вотсон (A. Watson), К. Гак (C. Haq), П. Голл  
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(P. Hall), К. ДеЗі (K. DeZee), К. Майнер (K. Miner), М. О‟Коннелл  

(M. O‟Connell), К. Пфайфер (C. Pfeifer), С. Росс (S. Ross), С. Смітсон  

(S. Smithson) Р. Фокс (R. Fox) та ін. ); інноваційні педагогічні технології  

(Ф. Г‟юз (Ph. Guze), Дж. Дрінг (J. Dring), Ч. Дрю (Ch. Drew), С. Кентер  

(S. Kanter), С. Кінкейд (S. Kinkade), В. МакГагі (W. McGaghie), С. МакГлакен-Бірн 

(S. McGlacken-Byrne), С. МакЛін (S. McLean), Д. Пармілі (D. Parmelee),  

Б. Роман (B. Roman), А. Фаркас (A. Farkas) та ін.); роль соціогуманітарних та 

педагогічних дисциплін (А. Атлуру (A. Atluru), А. Версгоф Шварц (А. Wershof 

Schwartz), Л. Гавлі (L. Howley), Е. Гостеттер (E. Hostetter), Д. Джонз (D. Jones),  

A. Флекснер (A. Flexner) та ін.). 

Проте сьогодні відсутні наукові розвідки, де б цілісно розглядалась 

інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США. Аналіз наукових 

джерел з означеної проблеми виявив фрагментарність її висвітлення та 

недостатність вивчення в контексті комплексного науково-педагогічного 

дослідження у вітчизняному освітньому просторі. 

Доцільність здійснення дисертаційного дослідження зумовлена низкою 

суперечностей між:  

 соціальними вимогами щодо створення якісної системи вищої медичної 

освіти, що відповідає світовим стандартам, та недосконалими науковими засадами 

для розвитку інноваційної діяльності в закладах вищої медичної освіти в Україні; 

 необхідністю врахування позитивних концепцій світового досвіду 

інноваційної діяльності закладів вищої медичної освіти та недостатністю вивчення 

зазначеного питання у вітчизняному педагогічному просторі; 

 потребою науковців у вивченні й узагальненні історико-педагогічних 

надбань американської медичної освіти в контексті розвитку інноваційної діяльності 

та відсутністю системних наукових розвідок із досліджуваної проблематики в 

Україні; 

 посиленням уваги до оптимізації наукових досліджень у закладах вищої 

медичної освіти, створення та трансферу продуктів інноваційної діяльності 
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зазначених закладів та недосконалою побудовою механізмів розвитку інноваційної 

діяльності в українських закладах вищої медичної освіти; 

 сучасними вимогами до оновлення змісту й організації підготовки 

майбутніх лікарів та недостатньою розробленістю пропозицій щодо обґрунтованих 

інновацій у цій галузі. 

Отже, актуальність, теоретична та практична значущість проблеми, її 

недостатня розробленість і потреба розв‟язання виявлених суперечностей зумовили 

вибір теми дослідження «Теоретичні та методичні засади інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Теоретичні та 

методичні засади інноваційного розвитку освіти у національному, європейському та 

глобальному контекстах» (реєстраційний номер 0121U107883). 

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 від 27 жовтня 

2020 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати теоретичні та методичні засади розвитку 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США та можливості 

творчого переосмислення й використання перспективного американського досвіду у 

процесі модернізації вищої медичної освіти України. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. З‟ясувати теоретико-методологічні засади порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

2. Розкрити витоки й виокремити етапи інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. 

3. Окреслити нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. 

4. Висвітлити організаційні, змістові та методичні аспекти інноваційної 

освітньої діяльності медичних коледжів університетів США. 
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5. Схарактеризувати напрями інноваційної наукової діяльності медичних 

коледжів університетів США. 

6. Виявити витоки й окреслити етапи інноваційної діяльності закладів 

української медичної освіти. 

7. Визначити інноваційний потенціал творчого використання в 

національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду США в 

контексті досліджуваної проблеми. 

Обʼєкт дослідження – інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США. 

Хронологічні межі дослідження окреслені періодом із 2000-х рр. до 2021 р. 

Нижня межа дослідження (2000-ті рр.) позначена інтенсивним розвитком цифрових 

технологій в американській освіті, зокрема й медичній, що ознаменувалося 

прийняттям у 2000 р. знакового документу «Національного плану з освітніх 

технологій» (National Educational Technology Plan), який став імперативом для змін в 

інноваційній діяльності медичних коледжів університетів США. Верхню межу 

дослідження обґрунтовано посиленням уваги представників американської влади до 

чинного Закона Бея-Доула, що регулює інноваційну діяльність, після опублікування 

в січні 2021 р. пропонованих на перегляд норм Національним інститутом стандартів 

і технологій Міністерства торгівлі США. Задля виявлення витоків та ґенези 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, вирішення 

досліджуваної проблеми охоплювало ширші хронологічні межі. 

Концепція дослідження ґрунтується на трактуванні інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США як складної відкритої системи, що 

складається з цілісного набору взаємопов‟язаних елементів і є здатною до 

самоорганізації та саморозвитку. Елементами досліджуваної системи інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США є мета, завдання, стратегія, зміст, 

механізми й засоби реалізації, суб‟єкти (медичний коледж університету, студенти, 

науково-педагогічні працівники та адміністрація закладу) та об‟єкти (нові знання й 
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інтелектуальні продукти, інноваційні програми та проєкти, науково-технічні 

розробки в медичній галузі, ресурси й обладнання для клінічних випробувань, 

програмне забезпечення тощо). Складність означеної системи зумовлюється 

впливом на процес і результат створення нових знань у галузі охорони здоров‟я та їх 

матеріалізацію в корисні людині нові продукти й засоби людських рішень, дій і 

взаємодій, що забезпечують їх виробництво, трансфер та реалізацію в медичній 

практиці. Відкритий характер досліджуваної системи інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США забезпечується наявністю цілей, механізмів 

реалізації, отриманими результатами та безперервними прямими, зворотними й 

боковими зв‟язками між виокремленими елементами. 

Основною концептуальною ідеєю дослідження стала наукова оцінка розвитку 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, його залежності на 

кожному етапі від низки зовнішніх і внутрішніх, об‟єктивних та суб‟єктивних 

чинників. Концепція дослідження охоплює три взаємопов‟язані концепти, що 

сприяють реалізації провідної ідеї, а саме методологічного, теоретичного й 

технологічного. 

Методологічний концепт передбачає характеристику: взаємозв‟язку та 

взаємовпливу методологічних підходів до розгляду проблеми інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США (системно-синергетичного, 

компетентнісного, діяльнісного, порівняльного); тенденцій інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США (пріоритезація ролі споживача 

передбачуваного інноваційного продукту; зростання ролі процесного знання, тобто 

знання про те, як утілювати інноваційні ідеї в реальну медичну практику; зсув 

акцентів у традиційному співвідношенні «результат-витрати» у процесі визначення 

ефективності інноваційної діяльності в бік максимізації отриманого результату, а не 

мінімізації витрат тощо) та методологічної моделі досліджуваного феномену. 

Методологічним підґрунтям дослідження стали провідні положення 

діалектичного підходу, у світлі яких інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США розглядається як явище, що знаходиться в постійному 

розвиткові; вивчення означеного явища здійснюється в його взаємозв‟язках з 
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іншими явищами, зокрема чинниками, що зумовлюють його необхідність; у процесі 

розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

простежуються моменти переходу кількісних змін у якісні та забезпечується 

взаємозв‟язок теорії та практики. 

Системно-синергетичний підхід уможливив розгляд інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США як складної відкритої системи із цілісним 

набором взаємопов‟язаних елементів, здатної до самоорганізації та саморозвитку. 

Застосування системного й синергетичного підходів у їх нерозривній єдності 

дозволили сформувати цілісне уявлення про інноваційну діяльність медичних 

коледжів університетів США, сфокусувавшись одночасно на механізмах 

функціонування й розвитку досліджуваної системи, станах рівноваги та хаосу, 

внутрішніми й зовнішніми відносинами між її елементами. 

Застосування компетентнісного підходу у процесі дослідження інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США передбачало зосередження на 

ключових компетентностях суб‟єктів інноваційної діяльності – як закладу вищої 

медичної освіти в цілому, так і його співробітників, адміністрації та здобувачів 

освіти. У такому контексті ключова компетентність ЗВО трактується як унікальна 

управлінська здатність розробляти нові продукти, послуги та процеси, як ефективна 

інтеграція знань, технологій, ресурсів, методів, навичок співробітників та 

управлінських навичок організації. 

Важливість діяльнісного підходу як методологічного підґрунтя 

дисертаційного дослідження зумовлена спрямованістю процесу інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США на розроблення інноваційних 

продуктів та їх практичне застосування в галузі охорони здоров‟я та підготовки 

медичних кадрів. 

Порівняльний підхід передбачав з‟ясування спільних рис і відмінностей у 

феномені інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США на 

виокремлених етапах історичного розвитку в різних закладах, що детерміновано їх 

автономією, а також вивчення причинно-наслідкових зв‟язків для пояснення 

динаміки змін у нормативно-правових засадах, змістових і методичних аспектах 
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інноваційної освітньої діяльності та напрямах інноваційної наукової діяльності 

медичних коледжів університетів США. 

Теоретичний концепт містить визначення основних понять дослідження 

(інновації, інноваційна діяльність, медичний коледж, медична школа, інноваційна 

освітня діяльність, інноваційна наукова діяльність); окреслює концептуальні засади 

(сукупність еволюційних і лінійних моделей, які унаочнюють ґенезу наукового 

дискурсу про сутність інноваційної діяльності, її учасників, механізми й умови 

забезпечення ефективності, а також моделей «потрійної спіралі» інновацій та 

інноваційної екосистеми, які відображають сучасні погляди на сутність 

досліджуваного феномену); детермінує зміст і напрями інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США (освітній, науковий, організаційний, 

методичний, управлінський). 

Технологічний концепт передбачає вивчення витоків, ґенези й сучасного стану 

інноваційної діяльності українських закладів вищої медичної освіти з метою 

виявлення нерозв‟язаних проблем, які можуть бути вирішені шляхом використання 

позитивних концептуальних ідей американського досвіду в умовах модернізації 

вітчизняної системи вищої медичної освіти. Визначення інноваційного потенціалу 

творчого використання в національній теорії та практиці медичної освіти 

прогресивного досвіду США в аспекті досліджуваної проблеми з урахуванням її 

сучасного стану становить підґрунтя для розроблення рекомендацій щодо 

вдосконалення низки аспектів інноваційної діяльності українських закладів вищої 

медичної освіти (нормативно-правового, організаційного, змістового, методичного, 

професійно-педагогічного) на національному, регіональному та інституційному 

рівнях функціонування системи української вищої медичної освіти. 

Теоретичною основою дослідження є:  

 філософські положення про інноваційну діяльність (А. Андрєєв,  

Г. Ауад (G. Aouad), П. Бок (P. Bock), М. Вінскель (M. Winskel), Н. Гандотра  

(N. Gandotra), Л. Даниленко, М. Доджсон (M. Dodgson), І. Гавриш, Л. Козак,  

О. Колесова, М. Лукашук, Б.-А. Лундвалл (B.-A. Lundvall), С. Ніколаєнко,  

Дж. Фагерберг (J. Fagerberg), О. Чумак та ін.); 
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 концептуальні положення інноваційної діяльності в історико-педагогічній 

науці (Т. Емебайл (Т. Amabile), Н. Дічек, Л. Кагнаццо (L. Cagnazzo), Л. Козак,  

І. Колодяжна, О. Марущенко, В. Паламарчук, З. Пересунько, І. Петрова, О. Сивка,  

В. Тірні (W. Tierney), А. Федотов, А. Флекснер (A. Flexner), В. Химинець,  

Дж. Шумпетер (J. Schumpeter) та ін.); 

 методологічні положення сучасної порівняльної педагогіки  

(Н. Авшенюк, Р. Азаріан (R. Azarian), М. Бойченко, Л. Гівен (L. Given),  

О. Заболотна, Т. Кошманова, Р. Кумар (R. Kumar), Н. Лавриченко, М. Лещенко,  

І. Литовченко, О. Локшина, О. Матвієнко, М. Міллз (M. Mills), Н. Мукан,  

Г. Ніколаї, О. Огієнко, О. Першукова, О. Петренко, А. Сбруєва, Н. Смелсер  

(N. Smelser), М. Стаусберг (M. Stausberg), О. Сухомлинська, О. Устименко-Косоріч 

та ін.); 

 управлінські моделі та теорії інновацій і інноваційної діяльності  

(С. Вінтер (S. Winter), К. Ерроу (K. Arrow), К. Івай (K. Iwai), Г. Іцковіц  

(H. Etzkowitz), С. Кляйн (S. Kline), Л. Лейдесдорфф (L. Leydesdorff), Р. Нельсон  

(R. Nelson), Е. Роджерс (E. Rogers), Н. Розенберг (N. Rosenberg), Дж. Шумпетер  

(J. Schumpeter) та ін.). 

Для досягнення мети та реалізації окреслених завдань було застосовано такі 

методи дослідження: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація 

та класифікація – для вивчення наукових джерел із досліджуваної проблеми й 

розподілу масиву інформації за низкою вимірів (теоретико-методологічний; 

історико-педагогічний; організаційно-методичний; професійно-педагогічний; 

психолого-педагогічний; управлінський), зумовлених спрямованістю аналізованих 

наукових праць; аналіз статистичних даних – для дослідження стану інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США; метод кількісної обробки 

даних – для реєстрації результатів дослідження (рисунки, таблиці); конкретно-

наукові: метод моделювання – для розробки методологічної моделі порівняльно-

педагогічного дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США; термінологічний аналіз – для з‟ясування сутності ключових 

понять дисертаційної роботи, установлення семантичних зв‟язків між англомовними 
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та україномовними еквівалентами; структурно-логічний аналіз – для виокремлення 

окреслених вище вимірів розгляду проблеми інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США; історико-генетичний аналіз – для виявлення витоків 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США; метод 

періодизації – для розгляду феномену інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США в часовій безперервності історичного процесу, визначивши 

п‟ять послідовних етапів у хронологічному порядку, що вирізняються сутнісними 

характеристиками; для виокремлення у розвитку інноваційної діяльності в медичній 

освіті на території сучасної України хронологічно послідовних періодів та етапів, на 

кожному з яких відбувалися сутнісні зміни; порівняльно-зіставний аналіз – для 

виявлення спільних і відмінних рис у зіставлюваних педагогічних об‟єктах, 

насамперед нормативній базі, покладеній в основу інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США, а також для характеристики організаційного, 

змістового та методичного аспектів інноваційної освітньої діяльності медичних 

коледжів університетів США; ретроспективний аналіз – для встановлення витоків 

української медичної освіти та її сутнісних характеристик; компаративний аналіз та 

наукова екстраполяція американського досвіду на українські реалії – для визначення 

перспективних напрямів використання ідей позитивного американського досвіду 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США в Україні; 

емпіричні: аналіз документації та веб-сайтів медичних коледжів американських 

університетів – для виявлення специфіки інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США; інтерв‟ювання та електронне листування з 

професорсько-викладацьким складом – для усвідомлення ролі соціогуманітарних і 

педагогічних дисциплін в інноваційній діяльності медичних коледжів університетів 

США. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

– офіційні документи та аналітичні матеріали про розвиток медичної освіти та 

інноваційної діяльності в США, зокрема закони, нормативні документи, 

рекомендації, статистичні дані про мережу закладів медичної освіти; доповіді 

національних комісій США про стан, тенденції та перспективи розвитку медичної 
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освіти, про інноваційну діяльність у контексті підвищення статусу та 

професіоналізму американських лікарів тощо; 

– нормативно-правова база Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров‟я України 

щодо розвитку інноваційної діяльності й модернізації української медичної освіти 

тощо; 

– інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних та американських 

організацій, які пов‟язані з інноваційною діяльністю та медичною освітою, зокрема 

Євростат (Eurostat), Організація економічного співробітництва та розвитку 

(Organisation for Economic Co-operation and Development); Асоціація американських 

медичних коледжів (The Association of American Medical Colleges), Американська 

медична асоціація (American Medical Association), Американська асоціація коледжів 

остеопатичної медицини (American Association of Colleges of Osteopathic Medicine), 

Комісія з гуманітарних і соціальних наук (Commission on the Humanities and Social 

Sciences), Головне бухгалтерське управління (General Accounting Office), 

Національна наукова рада (National Science Board), Національні інститути охорони 

здоров‟я (The National Institutes of Health), Рада зі стандартів фінансового обліку 

(Financial Accounting Standards Board), Управління з контролю за продуктами та 

ліками (Food and Drug Administration), Юридичний комітет США (United States 

Judiciary Committee) тощо; 

– наукові здобутки зарубіжних дослідників, теоретиків освіти, педагогів-

практиків, присвячені розвиткові медичної освіти та інноваційної діяльності США – 

Р. Асера (R. Asera), Н. Аль-Варді (N. Al-Wardy), Р. Аткінсон (R. Atkinson), 

Б. Барзанська (B. Barzansky), Г. Бічер (H. Beecher), Ф. Біллінгз (F. Billings), 

Ф. Блейзделл (F. Blaisdell), Г. Вайскоттен (H. Weiskotten), Н. Гевітц (N. Gevitz), 

К. ДеЗі (K. DeZee), Дж. Дінстаг (J. Dienstag), П. Джоллі (P. Jolly), Р. Дрейк 

(R. Drake), І. Корделл (E. Cordell), С. Лемб (S. Lamb), К. Людмирер (K. Ludmerer), 

Б. Мерфі (B. Murphy), Е. Мортімер (A. Mortimer), Б. Огур (B. Ogur), К. Пфайфер 

(C. Pfeifer), С. Сейфер (S. Seifer), Ч. Сміт (Ch. Smith), С. Смітсон (S. Smithson), 

Т. Снайдер (T. Snyder), Дж. Такеучі (J. Takeuchi), К. Чепмен (C. Chapman), А. Чесні 
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(A. Chesney), П. Фаллаволліта (P. Fallavollita), Е. Фі (E. Fee), A. Флекснер 

(A. Flexner) та ін.; 

– енциклопедії, довідкові та реферативні видання: Великий тлумачний 

словник сучасної української мови (В. Бусел (Ред.), Енциклопедія освіти  

(В. Кремень (Гол. ред.), Короткий словник актуальних педагогічних термінів  

(Н. Флегонтова (Ред.), Національний освітній глосарій: вища освіта (Д. Табачник,  

В. Кремень, (Ред.), Словник UA, Cambridge Dictionary, Dictionary.com, Encyclopedia 

Britannica, Encyclopaedia Judaica, Merriam-Webster Dictionary та ін.; 

– українська та зарубіжна наукова періодика: «Гуманізація навчально-

виховного процесу», «Медична освіта», «Освітологія», «Освітологічний дискурс», 

«Педагогічний процес: теорія і практика», «Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології», «Порівняльно-педагогічні студії», «Academic Medicine», 

«Academy of Management Journal», «Advanced education», «Annals of the New York 

Academy of Sciences», «Bulletin of the Illinois State Board of Health», «Family 

medicine», «Journal of Advances in Medical Education & Professionalism», «Journal of 

the International Association of Medical Science Educators», «Journal of General Internal 

Medicine», «Issues in Teacher Education», «Health Affairs», «Medical Education», 

«Medical education online», «Medical Teacher», «Triple Helix», «Research Policy», 

«Science» та ін.; 

– річні огляди, навчальні плани, веб-сайти медичних коледжів університетів 

США; 

– матеріали вітчизняних і зарубіжних науково-практичних конференцій, 

присвячених проблемам розвитку медичної освіти та інноваційної діяльності; 

– фонди цифрових світових бібліотек «Hatchi Trust» (https://www.hathitrust.org) 

та «The Internet Archive» (https://archive.org), пошуковий сервіс Google Books 

(http://books.google.com.ua), наукова спільнота Research Gate 

(https://www.researchgate.net), текстова база даних PubMed 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), фонди бібліотеки Запорізького державного 

медичного університету, Обласної наукової медичної бібліотеки (м. Запоріжжя), 

Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, електронний каталог 
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Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

електронний репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та 

ін. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження 

теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США. На основі методологічних орієнтирів українських і зарубіжних 

компаративістів розроблено й системно застосовано авторську методологічну 

модель порівняльно-педагогічного дослідження, що ґрунтується на теоретичних 

(філософія, педагогіка, психологія, соціологія, економіка, менеджмент) 

узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-економічних умов, на тлі яких 

розвивається інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США. 

Визначено сутність поняття «інноваційна діяльність» за допомогою багаторівневого 

поняттєво-термінологічного інструментарію (академічний, нормативний, 

прикладний рівні). Висвітлено концептуальні засади інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США, які класифіковано за такими групами: 

еволюційні моделі, лінійні моделі, моделі «потрійної спіралі», моделі інноваційної 

екосистеми. Розкрито витоки й виокремлено етапи розвитку інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США: стандартизації інноваційної діяльності 

(1914–1938); інтенсифікації наукової складової інноваційної діяльності (1939–1964); 

консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989); комерціалізації інноваційної 

діяльності (1990–1999); дигіталізації інноваційної діяльності (2000–дотепер). 

Окреслено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США (Закон Стівенсона-Вайдлера (1980), Закон Бея-Доула (1980), 

Закон про інноваційний розвиток малого бізнесу (1982), Закон про національні 

кооперативні дослідження (1984), Закон, який вносив поправки до Закону 

Стівенсона-Вайдлера про технологічні інновації (1986), Закон про безпечні медичні 

прилади (1990), Закон про модернізацію Управління з контролю за продуктами та 
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ліками (1997), Закон про плату за користування та модернізацію медичних виробів 

(2002), Закон про внесення змін до Управління з контролю за продуктами та ліками 

(2007), Закон про безпеку та інновації Управління з контролю за продуктами та 

ліками (2012), Закон про повторне затвердження Управління з контролю за 

продуктами та ліками (2017) та ін.). Висвітлено організаційні, змістові та методичні 

аспекти інноваційної освітньої діяльності медичних коледжів університетів США 

(інноваційні навчальні плани, інноваційні технології та методики навчання). 

Схарактеризовано напрями наукової діяльності медичних коледжів університетів 

США: клінічні дослідження (обсерваційні дослідження, клінічні випробування); 

інженерія та дизайн (біомеханіка, протезні пристрої та штучні органи, медична 

візуалізація, біоматеріали, біотехнології, тканинна інженерія, нейронна інженерія, 

біомедичне приладобудування, біонанотехнології, фізіологічне моделювання, 

реабілітаційна інженерія, клінічна інженерія, біосенсори, біоінформатика, медичний 

та біологічний аналіз тощо), трансфер продуктів інноваційної діяльності. Виявлено 

витоки й окреслено етапи інноваційної діяльності в медичній освіті на території 

сучасної України у ХХ – на початку ХХІ ст., що охоплює такі етапи: структурних 

трансформацій в інноваційній діяльності (1900–1913); диверсифікації напрямів 

медичних досліджень (1914–1945); розширення мережі закладів вищої медичної 

освіти (1946–1991); активізації міжнародного співробітництва в галузі інноваційної 

діяльності (1992–2001); модернізації та переходу до е-середовища інноваційної 

діяльності (2002–дотепер). Визначено інноваційний потенціал творчого 

використання в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного досвіду 

США в аспекті досліджуваної проблеми на національному, регіональному та 

інституційному рівнях. 

Уточнено поняття «інноваційна діяльність медичних коледжів університетів 

США», що є систематичною творчою роботою для розробки нових або 

вдосконалених продуктів і процесів у медичній сфері та під час підготовки фахівців 

медичної галузі. 

Подальшого розвитку дістало: тлумачення змісту основних дефініцій 

(медична школа, медичний коледж, медичний університет, медичний факультет, 
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інновації, інноваційна діяльність); характеристика й систематизація досліджень 

українських педагогів-компаративістів із проблем розвитку інноваційної діяльності 

в зарубіжжі; характеристика й систематизація досліджень зарубіжних науковців 

щодо інноваційної діяльності у глобальному освітньому просторі. 

Залучено до наукового обігу маловідомі в Україні документи, оригінальні 

матеріали досліджень англомовних науковців, що стосуються розвитку інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, зокрема нові факти, ідеї, 

теоретичні підходи, що мають прогностичну спрямованість та можуть служити 

основою для подальших досліджень шляхів розвитку інноваційної діяльності в 

закладах української вищої медичної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що положення, результати, висновки та джерельна база дисертації можуть 

використовуватися для переосмислення концепції та програми підготовки майбутніх 

лікарів у закладах вищої освіти України; для вдосконалення освітнього процесу в 

різних типах закладів вищої медичної освіти; у викладанні основних курсів та курсів 

за вибором («Основи педагогіки», «Педагогіка та методика викладання у вищій 

школі», «Порівняльна педагогіка» тощо) в закладах вищої медичної освіти; для 

подальшого компаративного вивчення розвитку теорії та практики реформування 

системи вищої медичної освіти в Україні та зарубіжних країнах; під час підготовки 

навчально-методичних матеріалів із проблем професійної педагогіки, історії 

медичної освіти тощо. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Запорізького 

державного медичного університету (акт впровадження без номеру від 

17.06.2021 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 1818 від 30.06.2021 р.), Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (довідка № 45-41/15 

від 01.07.2021 р.), Національного університету «Запорізька політехніка» (довідка 

№ 37-03/1930 від 01.07.2021 р.), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-28/785 від 02.07.2021 р.), 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  
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(довідка № 06/32 від 27.08.2021 р.), Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (довідка № 01-15/1536 від 01.09.2021 р.), 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (довідка № 2134/30/3 від 13.10.2021 р.) (Додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, наведені в дисертації, 

розроблено автором самостійно. У спільних публікаціях автором: [19] – визначено 

інноваційні тенденції розвитку клінічних випробувань; [23] – висвітлено закони 

США про інноваційну діяльність, їх імплементацію в медичній освіті; [25] – 

проаналізовано поняття «портфоліо викладача», «електронне портфоліо» та 

розглянуто засоби створення електронного портфоліо; [26] – здійснено огляд джерел 

щодо інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій; [27] – описано витоки 

медичної освіти на території сучасної України; [30] – подано види клінічних 

досліджень в американських медичних коледжах, що розвивають інноваційну 

діяльність. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних і науково-методичних 

конференціях різних рівнів, зокрема: 

міжнародних – «Економіка, освіта, охорона здоров‟я в сучасному світі» 

(Бердянськ, 2014), «Scientific Research – 2017: Theoretical and Practical Value» (Nowy 

Sacz, 2017), «Modern Methods, Innovations and Operational Psychology and Pedagogics» 

(Lublin, 2017), «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, 

практика, інновації» (Тернопіль, 2017), «Key Issues of Education and Sciences: 

Development Prospects for Ukraine and Poland» (Stalowa Wola, 2018), «Modernization 

of the Educational System: World Trends and National Peculiarities» (Kaunas, 2019), 

«Language, Culture, Communication in the Expanding Intellectual Space» (Czestochowa, 

Zaporizhzhia, Lviv, 2019); «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи» (Суми, 2019, 2020); «Інноваційні ініціативи організації навчання 

іноземних здобувачів вищої освіти» (Харків, 2020); «Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (Суми, 2020, 2021), 

«Innovative methods for the organization of educational process for medical students in 
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Ukraine and EU countries» (Wloclawek, 2020), «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачево, 2020), 

«Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки» (Одеса, 2020), 

«Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» (Запоріжжя, 

2021), «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» 

(Дніпро, 2021), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2021), «Університетська освіта і 

наука: традиції та інновації», UESTI-2021 (Харків, 2021), «Професійно-

комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та 

філософський аспекти» (Тернопіль, 2021), «Гуманітарні науки: сучасна наукова 

парадигма» (Полтава, 2021); 

всеукраїнських – «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної 

медицини (немедичні проблеми в медицині)» (Запоріжжя, 2020, 2021); «Актуальні 

проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» (Запоріжжя, 2020, 

2021), «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» 

(Київ, 2021), «Освітній простір: від сучасного – у майбутнє» (Слов‟янськ, 2021), 

«Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запоріжжя, 2021), 

«Чорноморські наукові студії» (Одеса, 2021); 

університетських – засідання кафедри іноземних мов Запорізького 

державного медичного університету (Запоріжжя, 2018–2021); засідання та методичні 

семінари кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (Суми, 2020–2021) (Додаток Б). 

Публікації. Основні теоретичні положення дослідження викладено в 

60 наукових працях (з них одноосібні – 54), серед яких: 1 монографія; 2 розділи в 

колективних монографіях; 21 стаття у фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; 5 статей у наукових виданнях інших держав із 

напряму, за яким підготовлено дисертацію; 3 статті, що індексуються Web of 

Science; 28 публікацій апробаційного характеру в наукових журналах і збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій та семінарів (зокрема 7 – у 

закордонних) (Додаток В). 
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Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на 

тему «Педагогічна концепція В. Г. Кілпатрика та її вплив на розвиток освіти у 

різних країнах» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

було захищено у 2014 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. 

Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації українською 

та англійською мовами, списку умовних позначень, вступу, п‟яти розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації – 723 сторінки (407 сторінок – основний текст). Список 

використаних джерел – 887 назв (з них – 642 іноземними мовами). Основний текст 

дисертації містить 23 таблиці, 23 рисунка. У роботі наведено 25 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

УНІВЕРСИТЕТІВ США 

 

1.1. Методологічна модель дослідження інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США 

 

Розвиток вітчизняного дослідницького простору в умовах його інтеграції до 

Європейського дослідницького простору (European research area – ERA) актуалізує 

питання вдосконалення методології наукових досліджень, зокрема й порівняльно-

педагогічних. Вітчизняна спільнота дослідників-компаративістів (Н. Авшенюк,  

М. Бойченко, О. Заболотна, Т. Кошманова, Н. Лавриченко, М. Лещенко,  

І. Литовченко, О. Локшина, О. Матвієнко, Н. Мукан, Г. Ніколаї, О. Огієнко,  

О. Першукова, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, О. Устименко-Косоріч та ін.) вже має 

потужні напрацювання в галузі методології порівняльної педагогіки, проте, 

зважаючи на міждисциплінарний характер цієї галузі та необхідність перегляду 

методологічних засад з урахуванням швидких темпів змін, що відбуваються в 

освітніх системах у всьому світі, ми керуємося думкою означених дослідників щодо 

необхідності розроблення окремої методологічної моделі для кожного наукового 

дослідження відповідно до його специфіки. 

Урахування специфіки наукового дослідження під час побудови 

методологічної моделі передбачає, насамперед, визначення його типу. У цьому 

контексті заслуговує на увагу класифікація типів наукових досліджень, розроблена 

Р. Кумаром (Kumar, 2011). Зокрема, учений пропонує розглядати типи наукових 

досліджень із різних позицій: 1) застосування результатів дослідження («чисті» 

(pure), прикладні (applied)); 2) мета дослідження (дескриптивні (descriptive), 

кореляційні (correlational), пояснювальні (explanatory), пошукові (exploratory)); 

3) спосіб запиту, який використовується під час проведення дослідження (кількісні 

(quantitative), якісні (qualitative)). 
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Разом із тим, автор наголошує, що параметри запропонованої класифікації 

типів наукових досліджень не виключають один одного, тобто дослідження, 

класифіковане з позиції «застосування результатів», може бути класифіковане з 

погляду «цілей» та «режиму запиту» (Kumar, 2011). 

З метою теоретичного обґрунтування вибору типу цього дисертаційного 

дослідження й подальшої побудови його методологічної моделі вважаємо за 

доцільне схарактеризувати означені вище типи наукових досліджень детальніше. 

«Чисте» наукове дослідження передбачає розробку й перевірку теорій і 

гіпотез, які виступають інтелектуальними викликами для дослідника, однак, може 

мати або не мати практичного застосування в даний час або в майбутньому. «Чисті» 

дослідження також стосуються розробки, експертизи, перевірки й удосконалення 

методів, процедур, прийомів і засобів дослідження, що утворюють каркас його 

методології. 

Погоджуємося з твердженням Р. Кумара, що більшість наукових досліджень у 

галузі суспільних наук є прикладними. Іншими словами, методики дослідження, 

процедури та методи, що утворюють каркас методології дослідження, мають 

практичне застосування й поповнюють масиви інформації щодо різних аспектів 

ситуації, проблеми або явища задля того, щоб отримана інформація могла бути 

використана іншими способами – наприклад, для формування політики, 

адміністрування й покращення розуміння певного феномену (Kumar, 2011). 

Наукове дослідження, класифіковане як дескриптивне, спрямоване на 

систематичний опис ситуації, проблеми, явища, послуги чи програми або надання 

інформації, наприклад, про умови життя певної спільноти або опис ставлення до 

проблеми. Відповідно, головною метою дескриптивних досліджень є опис того, що 

набуло поширення у зв‟зку з окресленою проблемою. 

Основний акцент у кореляційному науковому дослідженні робиться на 

виявленні чи встановленні існування зв‟язку/асоціації/взаємозалежності між двома 

чи більше аспектами ситуації. 

Пояснювальні наукові дослідження передбачають з‟ясування причин і 

способів існування взаємозв‟язку між двома аспектами ситуації або явища. 
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Пошукове наукове дослідження здійснюється з метою вивчення маловідомої 

галузі або визначення можливостей проведення певного наукового дослідження. У 

випадку, коли дослідження здійснюється задля визначення його доцільності, його 

називають пілотним. Пошукові дослідження також передбачають розробку, 

удосконалення та/або випробування інструментів і процедур вимірювання. 

Принагідно наголосимо, що в чистому вигляді означених типів наукових 

досліджень майже не існує. Як правило, у науковій розвідці можуть бути поєднані 

елементи різних типів. 

Наукове дослідження класифікується як якісне, якщо його мета полягає, 

насамперед, в описі ситуації, явища, проблеми чи події; якщо інформація збирається 

за допомогою змінних, що вимірюються за допомогою номінальних або порядкових 

шкал (якісні вимірювальні шкали); та якщо аналіз проводиться для встановлення 

зміни ситуації, явища чи проблеми без їх кількісної оцінки. 

З іншого боку, дослідження можна схарактеризувати як кількісне у випадку 

кількісної оцінки явища, ситуації чи проблеми; якщо збір інформації здійснюється 

переважно за допомогою кількісних змінних; і якщо аналіз спрямований на 

встановлення величини зміни (Kumar, 2011). 

Отже, згідно з цією класифікацією, наше дослідження є прикладним, 

дескриптивно-пошуковим та якісним, що було враховано під час побудови 

авторської методологічної моделі, відповідно до якої здійснювався аналіз теоретико-

методологічної основи розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США. Запропонована модель базується на узагальненні теорій 

(філософії, педагогіки, психології, соціології, економіки, менеджменту), і з 

урахуванням політичних та соціально-економічних умов на цій основі розвивається 

інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Методологічна модель дослідження інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США 

 

У запропонованій методологічній моделі порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

виокремлено низку блоків (цільовий, теоретико-методологічний, контекстуальний, 

освітній, науково-дослідний, результативно-прогностичний), у яких теоретичні 

знання, набуті у процесі послідовної реалізації завдань кожного попереднього 

блоку, виступають підґрунтям для дослідження в наступному. Виокремлені блоки 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Завдання: з‟ясувати стан розробленості досліджуваної проблеми, визначити й обґрунтувати 

методологічні підходи, розробити методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, визначити поняттєво-термінологічний 
інструментарій дослідження; окреслити концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

Методи: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, класифікація; конкретно-наукові:  
моделювання, термінологічний аналіз, структурно-логічний аналіз; емпіричні  

ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета – цілісний аналіз теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США 

КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ БЛОК 

Завдання: розкрити витоки, ґенезу й нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США 

Методи: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, класифікація; 

конкретно-наукові: історико-генетичний аналіз, порівняльно-зіставний аналіз, періодизація 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ БЛОК 

Завдання: окреслити напрями наукової інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 
Методи: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, класифікація; 

конкретно-наукові: структурно-логічний аналіз, порівняльно-зіставний аналіз; емпіричні 

ОСВІТНІЙ БЛОК 

Завдання: висвітлити інноваційну освітню діяльність медичних коледжів університетів США 

Методи: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, класифікація; 

конкретно-наукові: структурно-логічний аналіз, порівняльно-зіставний аналіз; емпіричні 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ПРОГНОСТИЧНИЙ БЛОК 

Завдання: висвітлити витоки й ґенезу інноваційної діяльності української медичної освіти та визначити 

інноваційний потенціал творчого використання в національній педагогічній теорії та практиці 

прогресивного досвіду США в медичній освіті 
Методи: загальнонаукові: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння; Конкретно-наукові: компаративний 

аналіз, ретроспективний аналіз, методи періодизації та наукової екстраполяції 
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складають цілісну структуру концептуально-теоретичних компонентів дослідження 

та їх практичної імплементації. 

Цільовий блок визначає загальний напрям нашого порівняльно-педагогічного 

дослідження, метою якого є цілісний аналіз теоретичних та методичних засад 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Окреслена мета 

послідовно реалізується в завданнях, визначених у межах наступних блоків. 

Завданнями теоретико-методологічного блоку стало з‟ясування стану 

розробленості досліджуваної проблеми, визначення й обґрунтування 

методологічних підходів, розроблення методологічної моделі порівняльно-

педагогічного дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США, визначення поняттєво-термінологічного інструментарію 

дослідження; окреслення концептуальних засад порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Реалізація означених завдань передбачала використання низки методів 

наукового дослідження, зокрема: 

 загальнонаукових: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація та 

класифікація – для вивчення наукових джерел із досліджуваної проблеми й 

розподілу масиву інформації за низкою вимірів (теоретико-методологічний; 

історико-педагогічний; організаційно-педагогічний; професійно-педагогічний; 

управлінський), зумовлених спрямованістю аналізованих наукових праць; 

 конкретно-наукових: термінологічний аналіз, що уможливив з‟ясування 

сутності ключових понять дисертаційної роботи, установлення семантичних зв‟язків 

між англомовними та україномовними еквівалентами; структурно-логічний аналіз, 

що дозволив виокремити окреслені вище виміри розгляду проблеми інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США; 

 емпіричних (аналіз документації та веб-сайтів медичних коледжів 

американських університетів), що дали змогу виявити специфіку інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США. 

В основу дослідження було покладено низку методологічних підходів, 

зокрема: системно-синергетичного, компетентнісного, діяльнісного та 



64 

порівняльного, що детермінували характер наукового пошуку на кожному з етапів 

нашого порівняльно-педагогічного дослідження. 

З позицій системно-синергетичного підходу інноваційна діяльність медичних 

коледжів університетів США є складною відкритою системою, що складається з 

цілісного набору взаємопов‟язаних елементів і є здатною до самоорганізації та 

саморозвитку. Незаперечним є факт, що активізація інноваційних процесів вимагає 

наявності інноваційної системи, що є основою для розвитку економіки нового типу. 

Інноваційна система збирає та передає результати науково-технічної інноваційної 

діяльності, застосовуючи їх у практиці за допомогою дієвих механізмів, тим самим 

створюючи можливості для інтенсивного розвитку національної економіки. 

У розвинених країнах застосування системно-синергетичного підходу до 

формування інноваційної політики в контексті сучасних світових економічних 

тенденцій створює можливість теоретичного обґрунтування низки важливих питань, 

зокрема: 

 конкуренція за людський капітал є головною ознакою глобального 

інноваційного розвитку; 

 роль інформаційних технологій у процесі поширення знань стає 

актуальною для майбутнього розвитку інноваційної діяльності; 

 конкуренція технологій зростає, що стимулює процес спеціалізації та 

локалізації інновацій (Oktay, 2020). 

Наголосимо, що з позицій синергетики інноваційна діяльність медичних 

коледжів університетів США як система зазнає флуктуацій (випадкових відхилень 

від статистичної рівноваги, коливання, величина й напрям яких визначає можливу 

траєкторію виходу системи з нестійкого стану). Випадкова зовнішня дія може 

посилити коливання та спрямувати систему до вибору шляху подальшого розвитку 

(Haken, 1983). Еволюцію у відкритих нелінійних системах викликають «атрактори», 

що є відносно стабільними структурами, які мають потенціал, властивий системі, й 

визначаються нелінійними властивостями навколишнього середовища. Коли 

система вибирає шлях еволюції та входить до одного зі структурних атракторів, усі 

інші еволюційні шляхи закриваються (Haken, 1993). Проте, у ході еволюції можуть 
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бути змінені внутрішні властивості системи, результатом чого стане реконструкція 

поля можливих способів її розвитку, а тому деякі цілі не будуть досягнуті. 

Наступним терміном, важливим для з‟ясування сутності інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США з позицій синергетики, є термін 

«біфуркація», який характеризує поведінку складних систем у нерівноважних станах 

високої інтенсивності. Теорія динамічних систем описує систему за допомогою 

«фазового простору», тобто набору всіх можливих станів, у яких здатна перебувати 

система. Система може реагувати на деякі «атрактори», які примушують її 

розвиватися за певними «шляхами» у фазовому просторі. Коли система виходить за 

певні межі, вона переходить з одного сімейства атракторів до інших атракторів. 

Таким чином, змінюється поведінка системи, тобто «система переходить у новий 

динамічний режим». На цьому етапі відбувається роздвоєння. Термін «біфуркація» 

вживається на позначення переходу системи від динамічного режиму сімейства 

стабільних і простих атракторів до динамічного режиму більш складних і 

«хаотичних» атракторів (Laszlo, 1991). Біфуркація може бути «м‟якою», якщо 

перехід є плавним і безперервним; «катастрофічною», якщо перехід відбувається 

різко, та «вибуховою», якщо перехід здійснюється через раптову зміну дискретних 

факторів. Після переходу до нового режиму система може реагувати на нові 

атрактори, що встановлюють новий порядок у системі. Якщо система подолає поріг 

стійкості, вона вступає у фазу хаоса, що може як зруйнувати цю систему, так і 

призвести до нового розвитку подій. У життєздатних системах хаос породжує 

найвищі форми порядку (Prigogine, Stengers, 1997). 

Обираючи в якості методологічного підходу системно-синергетичний, ми 

розглядаємо його в єдності системного та синергетичного підходів, при цьому 

наголошуємо на специфічних ознаках кожного з них (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Специфічні ознаки системного та синергетичного підходів до порівняльно-

педагогічного дослідження 

Системний підхід Синергетичний підхід 

Увагу сфокусовано на 

функціонуванні системи 

Увагу сфокусовано на розвитку 

системи 

Рівновага є умовою ефективності 

система 

Нерівновага і хаос є чинниками, які 

створюють нові можливості для 

розвитку 

Вивчаються процеси організації Вивчаються процеси самоорганізації 

Базується на лінійному мисленні Базується на нелінійному мисленні 

Вивчаються внутрішні відносини, 

взаємодія системи з навколишнім 

середовищем представлена 

вхідними та вихідними потоками 

Вивчаються внутрішні та зовнішні 

відносини системи 

Джерело змін знаходиться всередині 

системи 

Джерело змін визначається 

переважно зовнішнім середовищем 

Поточний і майбутній стани 

системи визначається її минулим 

Існує кілька альтернативних шляхів 

розвитку 

Ефективність управління 

визначається владою 

Ефективність управління 

визначається резонансними 

впливами на складні системи. Ці 

впливи є невеликими, але правильно 

організованими 

Систематизовано за (Knyazeva, Kurdyumov, n.d.) 

Отже, розуміння специфічних ознак системного й синергетичного підходів 

сприяють формуванню більш цілісного уявлення про інноваційну діяльність 

медичних коледжів університетів США, особливо в аспекті визначення тенденцій її 

розвитку та можливих шляхів екстраполяції американського досвіду на 

вітчизняному ґрунті. 

Обґрунтовуючи вибір компетентнісного підходу в якості методологічного 

підґрунтя нашого порівняльно-педагогічного дослідження, зауважимо, що 

суб‟єктами інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США є 
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здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники, від рівня компетентності 

яких залежить її ефективність. 

Застосування компетентнісного підходу вимагає зосередження в межах 

розкриття специфіки інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США як на компетентностях випускників означених закладів, набутих під час 

навчання й науково-дослідної діяльності, та компетентностях науково-педагогічних 

працівників, які мають удосконалюватись у процесі їх професійного розвитку, так і 

на компетентності закладу освіти як суб‟єкта інноваційної діяльності. 

У зв‟язку з цим необхідно звернути увагу на питання визначення поняття та 

структури компетентностей у різних дисциплінах і галузях знань; оцінки розвитку 

міждисциплінарної компетентності, спільної компетентності університетської 

спільноти, а також ключової компетентності організації. 

У науковій медичній літературі термін «компетентність» часто 

використовується для опису знань, за допомогою яких можна виконати конкретне 

завдання. На думку Г. Нормана (Norman, 1985), компетентність – це дещо більше, 

ніж знання. Вона включає розуміння, знання, клінічні, технічні та комунікативні 

навички, а також здатність вирішувати проблеми за допомогою клінічних суджень. 

Компетентність – це здатність успішно виконувати конкретне завдання, дію чи 

функцію. Компетентності використовуються для створення унікальних стандартів у 

межах дисциплін і спеціальностей (Norman, 1985). За твердженням  

С. Верми та співавторів, «компетентності в освіті створюють середовище, що сприяє 

наданню повноважень, підзвітності й оцінці діяльності, яка є послідовною та 

справедливою. Чинниками набуття компетентностей можуть виступати талант, 

досвід або професійна підготовка» (Verma et al., 2006). 

У свою чергу, Г. Барр (2005) пропонує такі приклади спільних 

компетентностей фахівців сфери охорони здоров‟я, як здатність чітко визначати свої 

ролі й відповідальність перед іншими професіями; здатність визнавати й 

дотримуватись обмежень своєї ролі, відповідальності, але разом із тим 

усвідомлювати потреби в ширших межах; здатність визнавати й поважати ролі, 

обов‟язки та компетентність інших професій щодо своєї власної; уміння працювати 
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з іншими професіями задля розв‟язання проблем у наданні допомоги й лікуванні; 

здатність до співпраці з іншими професіями з метою оцінки, планування, надання й 

перегляду допомоги окремим пацієнтам; толерантне ставлення до відмінностей, 

непорозумінь і недоліків інших професій; сприяння проведенню міжпрофесійних 

конференцій, зустрічей команд тощо (Barr, 1998). 

На особливу увагу в контексті нашого дослідження заслуговує наукова 

розвідка Д. Енгіноглу та К. Ерікана (Enginoğlu, Arikan, 2016), присвячена ключовій 

компетентності (core competence) організації як суб‟єкта інноваційної діяльності. 

Автори роблять спробу простежити еволюцію означеного поняття, яке вперше 

зустрічається у праці (Prahalad, Hamel, 1990) та дефініціюється як «здатність 

компанії колективно навчитися координувати різні технології та навички в межах 

організації задля забезпечення кращої доданої вартості». У наступній праці (Hamel, 

Prahalad, 1994) визначення ключової компетентності зазнає уточнення й 

потрактовується як «навички та технології, що дозволяють компанії надавати 

користь клієнтам». 

За твердженням К. Янга (2015), ключова компетентність є ефективною 

інтеграцією знань, технологій, ресурсів, методів, навичок співробітників та 

управлінських навичок організації. Автор також визначає ключову компетентність 

як унікальну управлінську здатність розробляти нові продукти, послуги та процеси 

(Yang, 2015). Принагідно зауважимо, що в цьому випадку визначення ключової 

компетентності організації співпадає з визначенням інноваційної діяльності. 

Н. Петтс стверджує, що ключова компетентність стає все більш важливою для 

конкуренції в бізнес-середовищі. До основних характеристик ключової 

компетентності дослідник відносить: складність; непомітність; неповторність; 

довговічність; придатність; незамінність; перевагу (Petts, 1997). 

Й. Ван зі співавторами виокремлюють низку типів ключових 

компетентностей, а саме: 1) маркетингові компетентності; 2) технологічні 

компетентності та 3) інтегративні компетентності (Wang et al., 2004). Запропонована 

авторами модель є спробою інтегрувати різні типи ключових компетентностей і 

дослідити їх взаємозв‟язок із продуктивністю фірми. Дослідники стверджують, що 
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турбулентність ринку та технологічна турбулентність є критичними факторами, що 

пом‟якшують вплив ключових компетентностей на продуктивність фірм. У свою 

чергу, М. Ебель (2008) до провідних типів ключових компетентностей відносить: 

технічну, когнітивну та проєктну. Технічна компетентність стосується аналізу й 

інженерних здібностей фірми. Когнітивна компетентність включає розуміння, 

міркування та творчі здібності співробітників, тоді як проєктна – зосереджується на 

стилях управління й комунікації організації (Abel, 2008). Класифікація С. Мітчелмор 

і Дж. Роулі містить чотири типи організаційних компетентностей: 

1) підприємницьку, що включає генерацію ідей, формулювання стратегій, прийняття 

ризику та інноваційність; 2) бізнес- та управлінську, що охоплює маркетингові 

навички, бізнес-планування, навички управління й цілепокладання; 

3) компетентність людських відносин, що включає лідерські здібності, здатність 

мотивувати, формування навичок організаційної культури та рекрутингу; 

4) концептуально-комунікативна компетентність, що охоплює комунікативні 

навички, навички прийняття рішень, аналітичні та організаційні навички 

(Mitchelmore, Rowley, 2010). 

Отже, застосування компетентнісного підходу у процесі дослідження 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США дозволяє усвідомити 

роль і внесок як окремих здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників, так 

і ЗВО в цілому як суб‟єктів інноваційної діяльності. 

Важливість діяльнісного підходу як методологічного підґрунтя нашого 

дисертаційного дослідження зумовлена самим об‟єктом дослідження – 

інноваційною діяльністю медичних коледжів університетів США. 

В основу діяльнісного підходу покладено твердження, що діяльність є 

первинною, вона передує мисленню, а цілі, образи, когнітивні моделі, наміри 

породжені діями людей (Morf, Weber, 2000, с. 81). 

Діяльнісний підхід використовує в якості одиниці аналізу трудову діяльність, 

що охоплює низку компонентів: суб‟єкт (людину), об‟єкт (передбачувану діяльність 

інструмента) та інструмент (посередницький пристрій, за допомогою якого 

виконується дія) (Hasan, 1998). Модифікація Й. Енгестрома теорії діяльності 
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Л. Виготського передбачає дві додаткові одиниці аналізу, які мають неявний вплив 

на трудову діяльність. По-перше, це правила, набори умов, які допомагають 

визначити, як і чому люди можуть діяти, і є результатом соціальної обумовленості. 

Другою одиницею аналізу є поділ праці, який передбачає розподіл дій і операцій 

між спільнотою працівників. Ці два елементи впливають на нову площину 

реальності, відому як спільнота, і через це групи діяльності та команди працівників 

закріплюються й можуть бути проаналізовані (Engeström, 1996) (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Розширена модель теорії діяльності Й. Енгестрома. Систематизовано 

за (Engeström, 2001). 

 

Як видно з рис. 1.2, теорія діяльності розглядає інтеграцію технологій як 

інструменти, що опосередковують соціальні дії. Такі інструменти або артефакти 

включають засоби, знаки, мову, машини та комп‟ютери. Відносини між особистістю 

та середовищем розглядаються крізь призму такого компоненту, як спільнота. 

Відносини між суб‟єктом і спільнотою опосередковуються правилами, а між 

об‟єктом і спільнотою – розподілом праці (Hettinga, 1998). Через те, що інструменти, 

включені до соціальної системи, були створені й перетворені людьми під час 

розвитку самої діяльності, вони міститимуть залишки культурно-історичної 

еволюції, відтак, посередництво за допомогою інструментів і технологій не є 

нейтральним процесом, інструменти впливатимуть на взаємодію між суб‟єктом і 

об‟єктом. Означена модель ґрунтується на кільцевій структурі діяльності 
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О. Леонтьєва, що поєднує три кінцеві елементи коду – суб‟єкт, діяльність та об‟єкт – 

де суб‟єкт не є первинним і де об‟єкт завершує коло, впливаючи на суб‟єкт 

(Leontiev, 1981). 

Переходячи до розгляду порівняльного методологічного підходу, зауважимо, 

що він є невід‟ємною складовою будь-якого порівняльно-педагогічного 

дослідження. Використання порівняльного підходу як методології дослідження 

сягає корінням епохи античності та є актуальним дотепер, коли завдяки розвиткові 

технологічного прогресу, комунікаційних технологій та іманентній інтенсифікації 

тенденцій інтернаціоналізації активізуються міжнаціональні порівняльні 

дослідження (Azarian, 2011). 

На думку Ч. Регіна та К. Рабінсона, порівняльне дослідження є радше 

перспективою чи орієнтацією, ніж окремим методом наукового пошуку (Ragin, 

Rubinson, 2009). М. Міллз та співавтори наголошують, що порівняльні дослідження 

є широким поняттям, що включає як кількісні, так і якісні порівняння. Соціальні 

феномени – багатоаспектні, а тому виміри порівняння можуть бути географічними 

або політичними, набуваючи форм міжнаціональних чи регіональних (Mills et al., 

2006). 

А. Са‟єй виокремлює такі типи порівняльних досліджень, як кількісні, якісні 

та нечіткі. Кількісні порівняльні дослідження є орієнтованими на змінні, якісні – на 

випадки (кейси), а нечіткі – на збір інформації (Sa‟ei, 2013). 

Л. Гівен зауважує, що порівняльний підхід виступає методологічною основою 

дослідження, у якому аспекти суспільних наук або життя вивчаються в різних 

культурах або країнах. Це форма якісного підходу або аналізу, у якій дослідники 

використовують різні типи методів, наприклад аналіз прикладів, щоб з‟ясувати 

схожість і відмінність між суб‟єктами або країнами. Методологія порівняльного 

дослідження поєднує теорію або теоретичні концепції зі збором даних (Given, 2008). 

Н. Смелсер зауважує, що основною проблемою порівняльних досліджень є 

виявлення причинно-наслідкових зв‟язків. У межах порівняльного аналізу вчені 

зосереджуються на виявленні причин відмінностей і спільностей, що існують між 

певними процесами або явищами. Дослідники можуть допускати помилки у процесі 
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виявлення спільних і відмінних рис через відсутність загальної для всіх 

порівнюваних систем критеріальної шкали (Smelser, 2013). 

М. Стаусберг наголошує, що, з одного боку, порівняння часто слугує більш 

широкою аналітичною основою – дизайном дослідження, а не його методом, а з 

іншого, – воно настільки фундаментально закладено в більшість методів 

дослідження, що навряд чи може бути визнано окремим методом (Stausberg, 2011). 

Отже, М. Стаусберг наголошує на необхідності використання порівняльного 

підходу як методології наукового дослідження. 

Переходячи до розгляду наступного – контекстуального блоку авторської 

методологічної моделі, зазначимо, що його завдання полягали в розкритті витоків, 

ґенези й нормативно-правових засад інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США. З цією метою нами було застосовано такі загальнонаукові 

методи, як аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, класифікація, 

які дозволили виявити сутнісні зміни, що відбувалися в інноваційній діяльності 

медичних коледжів університетів США на кожному з виокремлених етапів її 

розвитку. 

З конкретно-наукових методів у межах контекстуального блоку нами було 

використано: 

 історико-генетичний аналіз – для виявлення витоків інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США; 

 метод періодизації, який дозволив розглянути феномен інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США в часовій безперервності 

історичного процесу, визначивши п‟ять послідовних етапів у хронологічному 

порядку, що вирізняються сутнісними характеристиками; 

 порівняльно-зіставний аналіз, що уможливив виявлення спільних і 

відмінних рис у зіставлюваних педагогічних об‟єктах, насамперед нормативній базі, 

покладеній в основу інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США. 

Завдання освітнього блоку полягали у висвітленні інноваційної освітньої 

діяльності медичних коледжів університетів США. 
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За допомогою загальнонаукових методів аналізу, синтезу, узагальнення, 

порівняння, систематизації та класифікації виокремлено та схарактеризовано стан 

медичної освіти США на початку ХХІ ст. 

Конкретно-наукові методи (структурно-логічний аналіз, порівняльно-

зіставний аналіз) дозволили виокремити й охарактеризувати змістовий та 

технологічний виміри інноваційної освітньої діяльності медичних коледжів 

університетів США. 

Застосування таких емпіричних методів, як інтерв‟ювання та електронне 

листування дозволило глибше усвідомити роль соціогуманітарних і педагогічних 

дисциплін в інноваційній діяльності медичних коледжів університетів США. 

У межах науково-дослідного блоку передбачалось окреслення напрямів 

наукової інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Для цього використано комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових та 

емпіричних методів, що уможливив висвітлення таких напрямів інноваційної 

наукової діяльності, як клінічні дослідження, інженерія та дизайн і трансфер 

продуктів інноваційної діяльності означених ЗВО. 

Вирішення завдань у межах результативно-прогностичного блоку 

передбачало висвітлення витоків і ґенези інноваційної діяльності української 

медичної освіти й визначення інноваційного потенціалу для використання у 

вітчизняній педагогічній теорії та практиці прогресивного американського досвіду в 

медичній освіті за допомогою поетапної реалізації низки кроків, а саме:  

1) узагальнення й систематизації результатів дослідження; 2) коригування й 

поглиблення попередніх висновків; 3) визначення позитивних концептуальних ідей 

американського досвіду, які можуть бути імплементовані в українській теорії та 

практиці вищої медичної освіти; 4) розроблення рекомендацій щодо творчого 

використання інноваційного потенціалу позитивного американського досвіду;  

5) прогнозування нових напрямів подальшого дослідження проблеми. 

Використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, 

порівняння) дало можливість перевірити сформульовані у процесі дослідження 

припущення та скоригувати висновки. 
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У дослідженні було використано такі конкретно-наукові методи: 

 ретроспективний аналіз – дозволив установити витоки української 

медичної освіти та її сутнісні характеристики; 

 метод періодизації – уможливив виокремлення хронологічно 

послідовних періодів та етапів розвитку інноваційної діяльності в медичній освіті на 

території сучасної України, на кожному з яких відбувалися сутнісні зміни; 

 компаративний аналіз та наукова екстраполяція американського досвіду 

на українські реалії – дали змогу визначити перспективні напрями використання 

ідей позитивного американського досвіду інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США в Україні. 

Отже, використовуючи авторську методологічну модель як основу, можна 

порівнювати загальні, регіональні та специфічні явища в медичній освіті США та 

України в аспекті інноваційної діяльності, а також описувати й аналізувати факти, 

визначати тенденції та окреслювати перспективи розвитку досліджуваної системи. 

 

1.2. Стан дослідження проблеми у вітчизняному науковому просторі 

 

Інноваційна діяльність закладів вищої освіти вже тривалий час є предметом 

наукових пошуків вітчизняних учених у галузі порівняльної педагогіки, історії 

педагогіки, теорії і методики професійної освіти, освітнього менеджменту, філософії 

освіти, соціології освіти, психології освіти тощо. У межах нашої дисертаційної 

роботи особливий інтерес становлять наукові розвідки, у яких висвітлюються різні 

аспекти запровадження інновацій у медичну освіту. Актуальними в цьому контексті 

нам видаються роботи таких вітчизняних дослідників, як Ю. Колісник-Гуменюк 

(2013), Н. Ліщенко (2006), І. Мельничук та О. Намісняк (2014), А. Саблук (2017),  

Т. Хвалибога (Горпініч) (2020) та ін. 

Разом із тим, науковий дискурс із проблем інноваційної діяльності не 

обмежується вивченням лише медичних ЗВО. Українськими вченими захищено 

близько сорока дисертаційних робіт, присвячених інноваційній діяльності в 
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закладах освіти різних рівнів (див. Додаток Г). Зауважимо, що більшість науковців 

фокусуються на інноваціях в освітній, виховній та управлінській діяльності. 

До того ж, зважаючи на компаративний характер дисертаційної роботи, 

вважаємо за доцільне привернути увагу до наукових розвідок вітчизняних 

дослідників, присвячених різним аспектам розвитку вищої освіти в США, зокрема й 

медичної, що включають: діяльність центрів освіти дорослих у США та Японії  

(Н. Авшенюк); розвиток системи освіти дорослих у США (Н. Бідюк); підготовку 

майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями в закладах вищої освіти 

США, Канади та Великої Британії (М. Бойченко); альтернативну освіту в США  

(О. Заболотна); використання досвіду США в організації дистанційного та 

змішаного навчання у вітчизняних університетах (І. Задорожна); підготовку 

магістрів у закладах вищої освіти США (Т. Кучай); дворічну медсестринську освіту 

в США (Н. Ліщенко); теорію та практику корпоративної освіти в США  

(І. Литовченко); публічне управління освітою в США (В. Лунячек); використання 

дистанційного навчання під час підготовки медичних сестер-магістрів у США  

(І. Мельничук); професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах 

неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США (Н. Мукан); 

міжнародну діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів США  

(О. Огієнко); управління науковою роботою в державних університетах США  

(А. Сбруєва, М. Сбруєв, К. Шихненко); тенденції розвитку освіти дорослих у США 

й Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (О. Теренко) та ін. 

Повертаючись до проблеми інноваційної діяльності, з урахуванням 

різноаспектності досліджуваного феномену, нами виокремлено основні виміри її 

розгляду, що знайшли висвітлення у працях українських науковців, а саме:  

1) теоретико-методологічний; 2) історико-педагогічний; 3) організаційно-

методичний; 4) професійно-педагогічний; 5) психолого-педагогічний;  

6) управлінський. 

Теоретико-методологічний вимір представлений працями таких українських 

учених, як А. Андрєєв (Андрєєв, 2019), Л. Даниленко (Даниленко, 2005),  

І. Гавриш (Гавриш, 2006), Л. Козак (Козак, 2015), О. Колесова (Колесова, 2011),  
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М. Лукашук (Лукашук, 2018), С. Ніколаєнко (Ніколаєнко, 2009), О. Чумак (Чумак, 

2015) та ін. 

У межах обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження 

інноваційних процесів у системі освіти М. Лукашук звертається до філософії 

інноваційної діяльності, що, за слушним твердженням автора, охоплює майже всі 

сфери життєдіяльності сучасної особистості. Характеризуючи феномен інноваційної 

діяльності, дослідник наголошує на його комплексності й виокремлює низку 

взаємопов‟язаних компонентів: інтелектуально-освітнього, навчально-виховного, 

науково-дослідного, креативно-творчого, фінансово-економічного, виробничо-

технологічного та маркетингово-споживацького (Лукашук, 2018). 

Висвітлюючи теоретико-методологічні підходи до інноваційної діяльності 

підприємств, О. Тарасова (2012) подає класифікацію типів інновацій, а саме: 

 за сферою застосування – економічні, організаційні, технологічні, 

товарні, суспільні, технічні, соціальні; 

 за глибиною змін – радикальні (базові), поліпшуючі, модифікаційні 

(окремі); 

 за напрямами діяльності – економічні, організаційні, технологічні, 

виробничі, торговельні, соціальні тощо; 

 за причинами виникнення – реактивні, стратегічні; 

 за характером потреб, що задовольняються у процесі інноваційної 

діяльності – орієнтовані на існуючі потреби, орієнтовані на формування нових 

потреб (Тарасова, 2012). 

У межах розгляду інноваційної діяльності як чинника розвитку 

глобалізованого суспільства О. Чумак розкриває ґенезу філософського сприйняття 

інноваційної діяльності та методологічний інструментарій аналізу досліджуваного 

феномену. Авторка наголошує, що витоки філософського осмислення інновацій як 

співвідношення старого й нового, традицій і новацій можуть бути простежені ще у 

філософії Давньої Греції, у дихотомії плинності буття й можливості щось змінити 

через винахід нового і водночас його незмінності, стійкості, збереження. Так само і 

філософи-ідеалісти робили спробу відокремити зміну від незмінності, адже зміна 
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розглядалася як сутнісна характеристика кінцевих речей, тоді як незмінність – як 

властивість Бога (Чумак, 2015). 

Дослідниця зауважує, що на початку ХХІ ст. виокремлюється нова – 

інноваційна – парадигма суспільного розвитку, що характеризується глобальним 

характером вироблення й застосування знань і високих технологій. Відповідно, 

інновації перетворюються на невід‟ємну складову людського життя. У цьому 

контексті, за слушним твердженням О. Чумак, актуалізується проблема перенесення 

аналізу теорії інновацій у соціально-філософську площину (Чумак, 2015). 

В умовах пришвидшення суспільного розвитку, ускладнення взаємовідносин 

між націями, державами, суспільствами, спричинених глобалізаційними 

перетвореннями, «фундаментальним джерелом усіх видів діяльності стає 

інноваційна, що виступає визначальним чинником процесу формування нової 

соціально-економічної та політико-правової реальності» (Чумак, 2015). 

О. Чумак пропонує здійснювати філософське осмислення інноваційної 

діяльності за допомогою онтологічного аналізу творчої природи людської 

діяльності, оскільки творчість виступає сутнісною характеристикою Людини 

Розумної, яка знаходиться в процесі постійного розвитку, а відтак – постійно 

розвиваються знання про людину. Саме розвиткові знань про людську творчість 

авторка завдячує виникнення феномену інновації. На основі узагальнення й 

систематизації трактувань вітчизняних та іноземних науковців дослідниця подає 

авторську дефініцію поняття «інновації» як «результату інноваційної діяльності, 

здатності вирватися за межі сформованого проблемного мислення, уміння бачити 

нові проблеми та знаходити нестандартні шляхи й засоби їх вирішення; 

цілеспрямоване впровадження певного нововведення в існуючу практику, завдяки 

яким відбуваються позитивні зміни в різних сферах суспільства та досягається 

необхідний економічний або соціальний ефект; … все те, що може вдосконалити 

якість життя та сприяти всебічному розвиткові окремої людини й людства в цілому» 

(Чумак, 2015, с. 27). 

Філософське осмислення інноваційної діяльності пропонує  

Л. Даниленко, яка зосереджує увагу на педагогічній інноватиці як «науці про 
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систему оновлених взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу, 

об‟єктом дослідження якої є інноваційні процеси, а предметом – педагогічні 

інновації, що є не лише кінцевим продуктом застосування новизни в навчально-

виховному та управлінському процесах із метою зміни (якісного покращання) 

суб‟єкта та об‟єктів управління й отримання економічного‚ соціального‚ науково-

технічного‚ екологічного та іншого ефекту, але й процедурою їхнього постійного 

оновлення» (Даниленко, 2005). 

Характеризуючи філософські концепції, покладені в основу педагогічної 

інноватики, учена співвідносить їх із низкою наукових підходів, а саме: філософію 

всеєдності – із системно-синергетичним; концепцію ноосфери – із 

феноменологічним; концепцію глобальної освіти – із антропософським; філософію 

серця – із антропологічним; філософію життєтворчості – із гуманістичним; 

філософію діалогу культур – із логіко-когнітивним; ідеї про вплив космосу на життя 

людини – із неопозитивістським (Даниленко, 2005). 

Отже, можемо констатувати, що українськими вченими робляться численні 

спроби теоретико-методологічного обґрунтування феномену інноваційної 

діяльності, подаються різноманітні визначення означеного поняття, що, на наш 

погляд, сприяє більш цілісному усвідомленню його сутності. 

У межах історико-педагогічного виміру інноваційної діяльності заслуговують 

на увагу праці таких науковців, як Н. Дічек (Дічек, 2012). Л. Козак (Козак, 2014), 

Д. Козлов (Козлов та ін., 2019; Kozlov, Rysina, 2016, Kozlov, 2018, Kozlov, 2019), 

І. Колодяжна (Колодяжна, 2018), О. Марущенко (Марущенко, 2004), З. Пересунько 

(Пересунько, 2013), І. Петрова, О. Сивка (Петрова, Сивка, 2019), А. Федотов 

(Федотов, 2008), В. Химинець (Хименець, 2007) та ін. 

Здійснюючи історичний аналіз концепцій інноваційного розвитку, А. Федотов 

зазначає, що інновації сягають корінням першого практичного досвіду людини, 

спрямованого на поліпшення її життя. Проте, наукові розвідки, присвячені 

вивченню даного феномену, з‟явилися значно пізніше – на початку ХХ ст. 

Незважаючи на цей факт, перші згадки про інноваційну діяльність знаходимо в 
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роботах таких давньогрецьких філософів, як Ксенофонт («Домострой»), Платон 

(«Політика») та Арістотель («Нікомахова етика») (Федотов, 2008, с. 204). 

Переважна більшість дослідників вважають засновником інноваційної теорії 

Дж. Шумпетера, який у своїй фундаментальній праці «Теорія економічного 

розвитку» (1912) уперше ввів до наукового обігу поняття «інновація» та розробив їх 

класифікацію. 

У подальшому світовий науковий дискурс збагатився низкою теорій 

інноваційної діяльності. У даному контексті заслуговує на увагу класифікація 

означених теорій, здійснена З. Пересуньком. Зокрема, автор окреслив ґенезу 

інноваційної діяльності в послідовному огляді відповідних концепцій, зокрема: 

 перші теорії інновацій («Дослідження про природу та причини багатства 

народів» (А. Сміт, 1776, Англія); «Ескіз історичної картини прогресу людського 

розуму» (Ж. Кондорсе, 1795, Франція); «Початок політичної економії і 

оподаткування» (Д. Рікардо, 1817, Англія); «Капітал» (К. Маркс, 1867, Німеччина); 

 теорії циклів довгих хвиль («Промислові кризи в сучасній Англії, їх 

причини і вплив на народне життя» (М. Туган-Барановський, 1894, Україна); 

«Великі цикли коньюктури» (М. Кондратьєв, 1926, Росія); «Економічна теорія 

промислових інновацій» (К. Фрімен, 1974, Англія); 

 класична теорія інновацій («Капіталістичний підприємець» (В. Зомбарт, 

1909, Німеччина); «Теорія економічного розвитку» (Дж. Шумпетер, 1912, Австрія, 

США); «Цикли бізнесу» (Дж. Шумпетер, 1939, Австрія, США); 

 неокласична теорія інновацій («Вікові рухи у виробництві та цінах»  

(С. Кузнець, 1930, США); («Дифузія інновацій» (Е. М. Роджерс, 1962, США); 

«Індустріальні дослідження та технологічні інновації» (Е. Менсфілд, 1968, США); 

«Сучасний економічний ріст: результати та роздуми» (С. Кузнець, 1971, США); 

«Дослідження та інновації в сучасній корпорації» (Е. Менсфілд, 1971, США); 

«Управління науково-технічними нововведеннями» (Б. Ч. Твісс, 1974, США); 

«Технологічний пат: інновації долають депресію» (Г. Менш, 1975, Німеччина); 

«Інновації, технологія і економіка» (Е. Менсфілд, 1995, США); 
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 соціально-психологічна теорія інновацій («Аналіз економічного 

зростання США з 1929 по 1969» (Е. Денісон, 1974, США); «Економічна теорія 

промислових інновацій» (К. Фрімен, 1974, США); «Аналіз сповільненого 

економічного зростання США в 70-і рр.» (Е. Денісон, 1979, США); 

 теорія конкурентних переваг («Конкурентна перевага: Як досягти 

високого результату і забезпечити його стійкість» (М. Портер, 1985, США) 

(Пересунько, 2013). 

Серед чинників, які сприяють або перешкоджають розвиткові інноваційної 

діяльності, І. Колодяжна виокремлює:  

 економічні й технологічні (сприяють: сформований резерв фінансових і 

матеріально-технічних засобів, передових технологій, відповідної господарської та 

науково-технічної інфраструктури; перешкоджають: нестача коштів для реалізації 

інноваційних проєктів, недосконалість науково-дослідної та матеріально-технічної 

бази, недостатність резервних потужностей, переважання інтересів поточного 

виробництва); 

 політичні та правові (сприяють: державна підтримка інновацій, 

матеріальне заохочення з боку держави, зокрема податкові пільги; перешкоджають: 

законодавчі обмеження (антимонопольні, податкові, амортизаційні, патентно-

ліцензійні тощо)); 

 соціально-психологічні й культурні (сприяють: моральне заохочення 

суб‟єктів інноваційної діяльності, суспільне визнання, можливість самореалізації, 

залучення до творчої праці, сприятливий психологічний клімат у колективі, де 

здійснюється інноваційна діяльність; перешкоджають: зміна статусу працівників, 

потреба в пошуку нового місця працевлаштування, зміна роботи, зміна усталених 

способів діяльності, відсутність бажання долати стереотипи поведінки й усталені 

традиції, страх перед невизначеністю, побоювання покарань за невдачу); 

 організаційно-управлінські (сприяють: гнучкість організаційно-

управлінської структури; перешкоджають: усталеність організаційної структури, 

надання переваги сформованим ринкам, орієнтація на короткострокову окупність, 

неузгодженість інтересів суб‟єктів інноваційної діяльності тощо) (Колодяжна, 2018). 
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Вважаємо за доцільне наголосити, що в окреслених вище працях увага була 

сфокусована на інноваційній діяльності підприємств та організацій бізнесового 

сектору. Незважаючи на цей факт, означені праці містять цінну інформацію про 

витоки й розвиток досліджуваного феномену, що згодом вийшов за межі 

виробничих та бізнесових структур і поширився на освітню галузь. Разом із тим, 

існує низка праць, присвячених вивченню ґенези інноваційної діяльності в закладах 

освіти. 

Так, В. Химинець наголошує, що інноваційність як принцип педагогічної 

теорії та практики надає умови для розвитку особистості, реалізації її права на 

творчу індивідуальність, власну ініціативу, свободу саморозвитку й досягнення як 

особистої, так і суспільної мети. Наявність інноваційних процесів сприяє зміцненню 

зв‟язків між педагогічною теорією та практикою, що дозволяє практично втілити в 

освітню практику результат «чистої науки», досягнутий ученими у процесі вільного 

творчого пошуку (Химинець, 2007). У цьому контексті активізується увага до 

нового підходу, що обстоює багатоаспектність та різнобічність історичного поступу, 

його альтернативність, з одного боку, і незворотність еволюційного руху – з іншого. 

У межах означеного підходу формуються концепції нових наук – кібернетики, 

синергетики та інших, предметом дослідження яких стають загальні закономірності 

різнорідних системних утворень, – насамперед, динаміки соціальних систем (там 

само). 

Інноваційність спонукає людину до дотримання відповідального способу 

життя в суспільстві й відповідального ставлення суспільства до кожної окремої 

особистості. Саме цією тезою вчений пояснює той факт, що не лише наука, але й 

освіта відіграє визначальну роль у забезпеченні інноваційного типу розвитку 

економіки й суспільства в цілому. Адже незаперечним є факт, що саме система 

навчання та виховання дозволяє підготувати людину, яка має здатність і бажання 

активно займатися творчою діяльність, а також сприймати зміни/нововведення 

(Химинець, 2007). 

Слушною є думка Н. Дічек, що переосмислення сукупного історичного 

досвіду попередніх поколінь у галузі модернізації освіти викликано потребою 



82 

інтеграції «найпродуктивніших новаторських ідей щодо виховання і навчання в 

умовах сучасного реформування школи та неповторення невиважених варіантів 

розвитку освітніх систем» (Дічек, 2012, с. 66). Погоджуємося з твердженням ученої, 

що розкриття ґенези інноваційних педагогічних концепцій та практичного досвіду 

педагогів-новаторів не лише уможливлює отримання цілісного уявлення про хід 

історико-педагогічного процесу, але й виступає основою для обґрунтування 

доцільності імплементації історичних здобутків в умовах трансформацій сучасної 

освітньої галузі (там само). 

Пошук елементів інновацій у працях і діяльності видатних зарубіжних та 

українських педагогів (Я. А. Коменського, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо,  

М. Ломоносова, Г. Сковороди, А. Дістервега, К. Ушинського, М. Пирогова,  

Л. Толстого, Б. Грінченка, А. Біне, О. Декролі, А. Лая, Е. Клапареда,  

В. Кілпатрика, Е. Меймана, Е. Торндайка, Дж. Дьюї, М. Джонсона, К. Пратта,  

М. Наумберга, Г. Вінекена, Я. Корчака, М. Монтессорі, Р. Штайнера,  

С. Френе, С. Русової, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.) здійснила Л. Козак. 

Авторка довела, що означені праці мають елементи інноваційної педагогіки, а 

гуманізація освітньої діяльності виступає вагомим підґрунтям інноваційної 

педагогіки (Козак, 2014). 

Отже, слідом за згаданими вище науковцями, зауважимо, що вивчення та 

творче осмислення позитивних інноваційних здобутків минулого уможливлює 

об‟єктивну оцінку педагогічних феноменів сучасності й визначення тенденцій 

подальшого розвитку інноваційної педагогіки та інноваційної освітньої діяльності. 

Організаційно-методичний вимір інноваційної діяльності представлено 

науковим доробком таких українських учених, як О. Колесова (Колесова, 2011), 

І. Коновальчук (Коновальчук, 2015), І. Курок (Курок, 2008), С. Марікян (Марікян, 

2007), І. Матіюк (Матіюк, 2000), О. Навроцький (Навроцький, 2006), Л. Федулова 

(Федулова, 2016), В. Ягоднікова (Ягоднікова, 2016) та ін. 

На особливу увагу в контексті теми нашого дисертаційного дослідження 

заслуговує наукова розвідка Л. Федулової «Інноваційна екосистема університету». 

Дослідниця фокусується на інноваційному університеті як агенті змін, що є 
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«академічним комплексом колективного підприємництва, який динамічно і швидко 

адаптується до вимог зовнішнього середовища та діє в конкурентному середовищі» 

(Федулова, 2016, с. 163). Означене конкурентне середовище включає вітчизняні й 

іноземні заклади освіти, що здійснюють професійну підготовку та професійний 

розвиток фахівців інтелектуальної сфери; наукові центри, що виробляють 

наукомістку продукцію; організації-провайдери освітніх і консалтингових послуг. У 

своїй сукупності окреслені організації також активно формують структуру та 

потреби ринків, на яких працюють (там само). 

Л. Федулова наголошує, що в сучасних умовах актуалізується потреба 

інтенсифікації інноваційної діяльності в закладах вищої освіти, яка повинна 

охоплювати два напрями, що взаємно доповнюють один одного: 1) імплементація 

інноваційних методів управління закладами вищої освіти, серед яких чільне місце 

посідає науковий менеджмент; 2) налагодження партнерської взаємодії з усіма 

суб‟єктами не лише національної інноваційної системи, але й також європейського 

інноваційного простору, що охоплює такі складові, як освіта, наука та виробництво 

(Федулова, 2016, с. 166). Погоджуючись із дослідницею, зауважимо, що вітчизняні 

ЗВО у процесі розвитку своєї інноваційної діяльності стикаються з численними 

викликами, зумовленими не лише внутрішніми та зовнішніми чинниками, але й 

причинами інституційного характеру. До останніх можна віднести недосконалість 

законодавства в галузі науково-технічної та освітньої діяльності, а відтак – 

відсутність ефективної інноваційної політики. 

Відповідно, виклики включають: необхідність розвитку в закладі вищої освіти 

інноваційного підприємництва; запровадження дієвих механізмів інвестування й 

управлінського консалтингу в галузі інноваційного підприємництва; формування 

компонентів «м‟якої» інфраструктури та механізмів трансферу продуктів 

інноваційної діяльності; удосконалення законодавства в означеній сфері. 

Слід зауважити, що крім організації інноваційної наукової діяльності в 

закладах освіти, насамперед вищої, українські вчені приділяють значну увагу 

інноваційній освітній діяльності, зокрема інноваційним методам і технологіям 

навчання. 
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У межах нашої дисертаційної роботи зосередимося на працях, присвячених 

інноваційним методам навчання у вищій школі. Так, Ю. Бистрова пропонує 

розглядати категоріальне наповнення освітніх інновацій у дуальному контексті: як 

процес, що передбачає масштабну або часткову зміну системи та відповідної 

діяльності, та як продукт (результат діяльності) (Бистрова, 2015). Дослідники  

М. Лисенко (Лисенко, 2013), П. Саух (Саух, 2011), В. Докучаєва (Докучаєва, 2007) 

характеризують інноваційне навчання як стійке намагання здійснити переоцінку 

цінностей, зберігши лише ті, що мають вагоме значення, і відмовившись від 

застарілих. Інновації в навчанні передбачають активне створення, дисемінацію 

нововведень для розв‟язання дидактичних завдань професійної підготовки 

майбутніх фахівців, що характеризуються гармонійним поєднанням традиційних 

методик і творчих результатів інноваційної освітньої діяльності. 

У цьому контексті Ю. Бистрова наголошує, що структура та сутність 

інноваційної освітньої діяльності відбиває зміни, які відбуваються в суспільстві, й 

передбачають підготовку фахівців інноваційного типу, конкурентоспроможних на 

світовому ринку праці. Відтак, зауважує авторка, – сучасний навчальний план має 

бути побудованим на основі використання ІКТ, поширення інтерактивного, 

цифрового навчання тощо (Бистрова, 2015). 

Ю. Полєжаєв зазначає, що «серед основних ознак педагогічної або освітньої 

технології – структурність, оптимальність, конкретність, діагностичність тощо. <…> 

Використання інноваційних педагогічних технологій дає змогу викладачам 

створювати власні освітні програми, організовувати чітку самостійну роботу 

студентів із культурного самовдосконалення» (Полєжаєв, 2020). Вслід за 

дослідником, вважаємо, що інноваційні педагогічні технології еволюціонують в 

авторські рецепції педагогів і створюють інноваційне середовище, яке постійно 

вдосконалюється відповідно до потреб суспільства. 

Характеризуючи інноваційні методи викладання дисциплін у технічних 

закладах вищої освіти, В. Усова акцентує увагу на нестандартних заняттях, методі 

проєктів, інтерактивних методах (імітаційних, пізнавальних, мотиваційних, 

регулятивних), методів створення відчуття успіху в навчанні тощо (Усова, 2018). 
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М. Кляп розглядає інноваційні методи навчання в закладі вищої освіти як 

інструмент інтернаціоналізації української вищої освіти. Авторка зауважує, що 

успішне впровадження інноваційних методів навчання передбачає виконання низки 

кроків, зокрема: перегляд змісту та спрямованості професійної підготовки та 

професійного розвитку педагогічних працівників ЗВО задля формування їх 

професійної готовності до інноваційної освітньої діяльності; заохочення викладачів 

ЗВО до участі в академічній мобільності, насамперед програмах міжнародних 

обмінів та міжнародних стажуваннях; розроблення й запровадження системи 

матеріального заохочення педагогічних працівників закладів вищої освіти, які 

активно й ефективно імплементують інноваційні методи в освітній процес ЗВО 

(Кляп, 2015). 

Переходячи до наступного – професійно-педагогічного – виміру розгляду 

інноваційної діяльності, зауважимо, що він тісно пов‟язаний із попереднім, однак 

доцільність його виокремлення була зумовлена великою кількістю наукових праць, 

присвячених професійній підготовці майбутніх фахівців до інноваційної діяльності, 

як у закладах освіти, так і інших установах та організаціях. 

Серед означених вище праць вважаємо за необхідне звернутися до доробків 

таких науковців, як Ю. Будас (підготовка майбутніх учителів до інноваційної 

педагогічної діяльності засобами ділової гри) (Будас, 2010), О. Бухнієва (підготовка 

аспірантів до інноваційної діяльності в закладі вищої освіти) (Бухнієва, 2011),  

І. Гавриш (формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної 

діяльності) (Гавриш, 2006), О. Гончарова (педагогічні умови підготовки 

майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності) (Гончарова, 2008), 

К. Завалко (формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної 

діяльності) (Завалко, 2013), Н. Зарічанська (підготовка майбутніх учителів 

філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності) (Зарічавська, 

2013), Г. Золотарьова (інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки 

вчителів у Німеччині) (Золотарьова, 2017), О. Кіяшко (інноваційні педагогічні 

технології підготовки молодших спеціалістів у закладах вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації) (Кіяшко, 2001), О. Ковальчук (підготовка магістрів гуманітарних 
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спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти) 

(Ковальчук, 2016), Л. Козак (підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки 

і психології до інноваційної професійної діяльності) (Козак, 2015), О. Козлова 

(підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти) 

(Козлова, 1999), В. Меняйло (теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності) (Меняйло, 2020), 

Л. Петриченко (підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної 

діяльності в позааудиторній роботі) (Петриченко, 2007), О. Цюняк (система 

професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної 

діяльності) (Цюняк, 2020), І. Чорней (формування готовності студентів до 

інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної 

практики (Чорней, 2012), О. Шапран (система інноваційної підготовки майбутнього 

вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів) (Шапран, 2008) та ін. 

У зазначених працях у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця 

до інноваційної діяльності важливе значення надається педагогічним умовам. Так, 

наприклад, О. Цюняк до таких педагогічних умов відносить: інтеграцію 

інноваційної діяльності в освітній процес ЗВО; створення інноваційного освітнього 

середовища; формування в майбутніх фахівців мотивації до інноваційної діяльності; 

оновлення змісту професійної підготовки, що сприяє формуванню інноваційної 

компетентності та професійної готовності до інноваційної діяльності (Цюняк, 2020). 

І. Чорней фокусується на педагогічних умовах формування готовності студентів до 

інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної 

практики, а саме: набуття здобувачами освіти особистісного сенсу інноваційної 

виховної діяльності через усвідомлення її цілей і значущості, бажання до її 

здійснення, відчуття задоволення від досягнутих результатів; опосередкування 

змісту практичної підготовки до виховної роботи – орієнтацією здобувачів освіти на 

інноваційну діяльність, вивчення прогресивного досвіду, використання 

інноваційних технологій, методів, прийомів виховання; формування вмінь долати 

перешкоди, що супроводжують імплементацію інновацій у педагогічну практику; 

упровадження особистісно орієнтованого підходу в практичну підготовку через 
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визнання індивідуальної цінності та пріоритету особистості здобувача освіти, 

дотримання індивідуальної траєкторії в підготовці та проведенні виховних заходів, 

індивідуалізацію та диференціацію завдань педагогічної практики (Чорней, 2012). У 

свою чергу, О. Ковальчук виокремила такі педагогічні умови підготовки магістрів 

гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах 

ступеневої освіти: персоналізація інноваційно-освітніх маршрутів магістрів 

гуманітарних спеціальностей; моделювання інноваційного контексту професійної 

діяльності магістрів гуманітарних спеціальностей у розвивальному середовищі ЗВО; 

стимулювання самоуправління інноваційною діяльністю магістрів гуманітарних 

спеціальностей (Ковальчук, 2014; Ковальчук, 2016). 

Отже, можемо констатувати, що автори наукових праць, присвячених 

підготовці майбутніх фахівців до інноваційної діяльності, незважаючи на різні 

спеціалізації, одностайні в тому, що готовність до інноваційної діяльності є 

важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця будь-якої 

галузі, що дозволяє підвищити як його особисту конкурентоспроможність, так і 

конкурентоспроможність організації, яку він представляє. 

Наукові розвідки, віднесені нами до психолого-педагогічного виміру, також 

здебільшого присвячені професійній підготовці майбутніх фахівців до інноваційної 

діяльності, однак зосереджені, головним чином, на психолого-педагогічних 

характеристиках. Це, зокрема, роботи таких учених, як М. Артюшина (психолого-

педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до 

інноваційної діяльності) (Артюшина, 2011), Н. Клокар (психолого-педагогічна 

підготовка вчителя до інноваційної діяльності (Клокар, 1997), Л. Ребуха 

(психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи) 

(Ребуха, 2006), О. Соснюк (формування  психологічної готовності до інноваційної 

діяльності) (Соснюк, 2006), В. Чудакова (формування психологічної готовності 

персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності) (Чудакова, 2016) та ін. 

Із позицій психологічної науки М. Артюшина розглядає поняття готовності 

особистості до інноваційної діяльності як «інтегральне особистісне утворення, що 

складається із сукупності взаємопов‟язаних інноваційних властивостей 
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(компонентів): пізнавального (обізнаність людини щодо сутності, особливостей 

інноваційної діяльності в тій сфері життєдіяльності, у якій вона здійснюється, 

особистісних вимог); мотиваційного (ставлення особистості до інноваційної 

діяльності в певній сфері, що визначає прагнення людини до активних дій у 

створенні й використанні нового); поведінкового (активний прояв інноваційності 

людини в житті, провідній діяльності); особистісного (наявність інноваційних 

особистісних властивостей, що сприяють досягненню бажаних результатів у 

інноваційній сфері)» (Артюшина, 2011). 

В. Чудакова пропонує розглядати структуру психологічної готовності 

персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності як сукупність ключових 

системних компонентів. До таких компонентів авторка відносить: фактори 

особистості (самоуправління власною діяльністю; розв‟язання проблем інноваційної 

діяльності; функціональний стан та працездатність працівника; особистісні риси, їх 

структуру й закономірності змін; креативність; самоактуалізацію; особистісні 

цінності; професійні знання та вміння тощо); фактори організації (психологічну 

атмосферу інновацій; менеджмент і підтримку інновацій; стратегії інноваційної 

діяльності; ефективну взаємодію; використання технічних засобів; ситуаційно-

динамічні та специфічні фактори; експертизу інноваційної діяльності; корекцію 

інноваційної діяльності); фактори навчання (теоретичну підготовку до інноваційної 

діяльності; соціально-психологічне навчання; самостійну підготовки до інноваційної 

діяльності; психологічне консультування; психотерапевтичну допомогу) (Чудакова, 

2016). 

Задля формування означеного феномену дослідниця розробила й упровадила 

«Психолого-організаційну технологію формування готовності персоналу освітніх 

організацій до інноваційної діяльності», що містить дві пов‟язані між собою 

складові, які відбивають аналіз внутрішніх і зовнішніх умов провадження 

інноваційної діяльності: «модель експертизи та корекції організаційно-

інноваційного середовища освітніх організацій (зовнішні умови) і модель 

експертизи та корекції внутрішньої психологічної готовності персоналу освітніх 

організацій до інноваційної діяльності (внутрішні умови). Кожна з представлених 
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авторкою моделей включає інформаційно-смисловий, діагностично-

інтерпретаційний, прогностичний та корекційно-розвивальний компоненти» 

(Чудакова, 2016, с. 211). 

Управлінський вимір розгляду інноваційної діяльності в закладах освіти 

представлено працями таких українських учених, як Л. Даниленко (теоретико-

методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх 

навчальних закладах) (Даниленко, 2005), Т. Грабовська (управління інноваційною 

діяльністю в закладах освіти Закарпатської області) (Грабовська, 2012).  

В. Малихіна (організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною 

діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста) 

(Малихіна, 2005), О. Мармаза (інноваційні підходи до управління навчальним 

закладом) (Мармаза, 2004), Л. Мартинець (управління інноваційною діяльністю в 

закладі загальної середньої освіти) (Мартинець, 2019), С. Ніколаєнко (теоретико-

методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України) 

(Ніколаєнко, 2009), О. Петренко (інноваційне управління закладами вищої освіти) 

(Петренко та ін., 2017). Н. Погрібна (педагогічні засади інноваційної управлінської 

діяльності керівника закладу загальної середньої освіти) (Погрібна, 2007), 

Л. Полякова (державне управління інформаційно-освітнім середовищем 

інноваційних університетських комплексів) (Полякова, 2010), Л. Пшенична 

(управління фінансово-економічною діяльністю) (Пшенична, 2013; Pshenichnaya, 

2019.), А. Сбруєва (структурно-функціональні аспекти управління науковою 

роботою в державних університетах США) (Сбруєва, 2010; Sbruieva, 2015),  

В. Сипченко та В. Климова (управління інноваційними процесами в закладах вищої 

освіти) (Сипченко, Климова, 2018) та ін. 

Л. Мартинець вважає, що ефективність управління інноваційними процесами 

в закладі освіти, зокрема й загальної середньої, залежить від низки умов: 

переорієнтація на інноваційні процеси на концептуальному рівні; відкритість 

закладів освіти нового, дотримання регіональної стратегії розвитку освіти; 

систематичний аналіз суспільних потреб у сфері освіти та їх узгодження з 

інтересами учнівських контингентів; запровадження служб підтримки продуктивної 
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реалізації інноваційних процесів, здійснення її моніторингу, створення 

психологічної служби, органів самоврядування тощо; запровадження інноваційних 

форм професійної підготовки педагогічного персоналу до інноваційної діяльності; 

налагодження міжвідомчої взаємодії з бізнесовими структурами, установами 

культури, медицини тощо) (Мартинець, 2019). 

Важливою в цьому контексті є запропонована В. Сипченком та  

В. Климовою модель управління інноваційними процесами в закладі вищої освіти, 

розроблена з метою підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю. 

Задля досягнення означеної мети реалізація моделі здійснюється за допомогою 

низки етапів, а саме: 

 діагностика готовності педагогічних працівників до провадження 

інноваційної діяльності, що включає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ 

закладу, освітніх можливостей, матеріально-технічних, кадрових потреб тощо; 

 підготовка педагогічного персоналу до впровадження інновацій, що 

передбачає набуття знань про інноваційні освітні технології, усвідомлення потреби 

в модернізації освітнього процесу в закладі, підвищення мотивації до провадження 

інноваційної діяльності; формування необхідних компетентностей; 

 прогнозування та проєктування змін у закладі освіти на основі вивчення 

результів успішності студентів, їхнього творчого потенціалу, інформаційно-

методичного та матеріально-технічного забезпечення ЗВО тощо; 

 створення в закладі вищої освіти сприятливих для інноваційної 

діяльності умов (Сипченко, Климова, 2018). 

Отже, можемо констатувати, що українські вчені пропонують не лише 

стратегічні орієнтири, але й практичні заходи щодо підвищення ефективності 

процесів управління інноваціями закладів освіти. 

Таким чином, здійснений нами аналіз дисертаційних досліджень, монографій і 

наукових статей, присвячених вивченню різних аспектів інноваційної діяльності, 

свідчить про те, що: 



91 

 упродовж двох десятиліть інноваційна діяльність перебуває в полі 

наукового інтересу українських дослідників, що знайшло відбиття в їхніх наукових 

працях; 

 найбільшу увагу вітчизняних учених привертають такі аспекти розгляду 

досліджуваного феномену: концептуальні засади інноваційної діяльності; підготовка 

майбутніх фахівців до інноваційної діяльності як у закладах освіти різних рівнів, так 

і в інших установах та організаціях; розвиток інноваційної та наукової інноваційної 

діяльності в закладах освіти; структура готовності до інноваційної діяльності; 

управління інноваційною діяльністю в закладах освіти різних рівнів; 

 аналізовані наукові розвідки презентують цінну інформацію, 

представлену як теоретиками, так і професіоналами-практиками в галузі інноватики; 

 окреслені нами праці висвітлюють широке коло проблем, що є об‟єктом 

наукового інтересу, зокрема: теоретико-методологічні, історико-педагогічні, 

організаційно-методичні, професійно-педагогічні, психолого-педагогічні та 

управлінські засади інноваційної діяльності в закладах освіти різних рівнів;  

 висвітлення окремих аспектів здійснюється за допомогою 

різноманітних, іноді суперечливих, наукових підходів та методів, що, на нашу 

думку, сприяє кращому усвідомленню сутності досліджуваного феномену. 

Разом із тим, зауважимо, що в розглянутих наукових розвідках цілісного 

аналізу теоретичних та методичних засад інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США, які стали предметом даного дослідження, здійснено 

не було, що й зумовило необхідність опрацювання обраної нами теми – «Теоретичні 

та методичні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США». 
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1.3. Поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження проблеми 

розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

 

1.3.1. Поняття «медична школа», «медичний коледж», «медичний 

університет», «медичний факультет» 

Сучасний етап розвитку педагогічної думки характеризується численними 

спробами систематизації й уточнення термінологічного надбання, особливо в 

контексті інтеграції національних систем освіти в міжнародний освітній простір. 

Утім, не лише інтеграцією освітніх систем, але й їхнім реформуванням обумовлена 

актуалізація термінологічної проблематики в педагогічних студіях (Гончарук, 2009, 

с. 66). Наприклад, інноваціями у вітчизняній освітній системі, що збагатили 

педагогічну науку новими поняттями й посилили потребу в систематизації чинної 

терміносистеми, Ю. Гончарук слушно вважає реформу загальної та професійної 

школи, введення нових державних стандартів освіти, організацію нових видів і типів 

освітніх установ. Поява нових понять і термінів спричинена змінами в управлінні 

закладами освіти, процедурах їх атестації та акредитації, змісті та завданнях їхньої 

діяльності, освітніх технологіях, зокрема під час переходу на навчання за 

допомогою комп‟ютерних і мультимедійних засобів (там само, с. 66). 

Переймаючи цей передовий досвід, аналізуючи та узагальнюючи його у 

площині власних досліджень, сучасні науковці роблять свій внесок у вдосконалення 

освітнього дискурсу. Такі розвідки набувають і теоретико-методологічного 

значення, оскільки освітня термінологія корелює з нагальними викликами та 

трансформаціями суспільства. 

Зважаючи на те, що джерелом і суб‟єктом інновацій у системі американської 

медичної освіти є заклади освіти, на нашу думку, є доцільним уточнення дефініцій 

термінів, що позначають основні типи закладів вищої медичної освіти в США, а 

також розгляд особливостей функціонування цих термінів у педагогічному дискурсі 

США та України. 

Термінологічний комплекс, що формується в надрах кожної національної 

освітньої системи, завжди має історичну й лінгвокультурну специфіку. У результаті 
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компетентного аналізу цього комплексу відбувається усвідомлення сутності й 

механізмів явищ, процесів і тенденцій, які мають місце в цій освітній системі. Тому 

ми вважаємо необхідним уточнення в контексті специфіки американської, а також 

української освітніх традицій термінів-словосполучень, що позначають назви 

медичних закладів освіти, а саме: «медична школа», «медичний коледж», 

«медичний факультет» та «медичний університет». 

Одразу привертає увагу той факт, що в американській освітній парадигмі 

номінація закладів медичної освіти відбувається, головним чином, через 

використання словосполучення «медична школа». Так прийнято називати заклад 

університетської освіти, який пропонує курс медицини (Wojtczak, 2020). Та, за 

спостереженнями А. Войтчака, у США й інших країнах на позначення подібних 

закладів медичної освіти також можуть використовуватися назви: медичний коледж 

(medical college); коледж хірургів (college of surgeons); медичний інститут (medical 

institute); інститут медицини та фармації (institute of medicine and pharmacy); 

інститут медицини та хірургії (institute of medicine and surgery); факультет медицини 

(faculty of medicine); факультет медичних наук (faculty of medical sciences); 

факультет медицини та хірургії (faculty of medicine and surgery); академія медицини 

або медична академія (academy of medicine or medical academy); університетський 

центр наук про здоров‟я (university center for health sciences); медичний університет 

(medical university) (Wojtczak, 2020). 

У якості власної візії такого освітнього феномену, як «медична школа» ми 

пропонуємо таке визначення: «заклад вищої освіти, або структурний підрозділ 

певного закладу вищої освіти, який акредитовано спеціальним компетентним 

органом за затвердженими стандартами та який встановлює власні вимоги до 

вступу, має необхідні адміністративні, наукові й допоміжні кадри, достатнє 

матеріально-технічне обладнання та здійснює підготовку фахівця в медичній галузі 

з правом присвоєння кваліфікації лікаря на рівні «доктор медицини» або «доктор 

остеопатичної медицини» (Куліченко, 2018д, с. 122). 

На основі проведеного аналізу нормативно-правової бази медичної освіти 

(Health Professions Education…, 1992; Rules of The Board…, n.d.; Texas Administrative 
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Code…, n.d.) та стандартів щодо акредитації медичних закладів освіти США 

(Accreditation of Colleges of Osteopathic…, n.d.; Functions and Structure of…, n.d.), ми 

виокремили критерії класифікації медичних шкіл (див. табл. 1.2): 

Таблиця 1.2 

Критерії класифікації медичних шкіл у США 

Критерій Опис 

Спеціалізація Медична школа (medical school); 

остеопатична медична школа 

(osteopathic medical school) 

Формальне визнання Прийнятна визнана медична школа 

(acceptable approved medical school); 

прийнятна невизнана медична школа 

(acceptable unapproved medical 

school); акредитована медична школа 

(accredited medical school); медична 

школа, визнана медичною радою 

штату (board-approved medical school) 

Територіальна належність Іноземна медична школа (foreign  

medical school) 

Систематизовано за (Accreditation of Colleges of Osteopathic…, n.d.; Functions 

and Structure of…, n.d.; Health Professions Education…, 1992; Rules of The Board…, 

n.d.; Texas Administrative Code…, n.d.). 

 

Надамо дефініцію кожному з наведених вище термінів відповідно до освітніх 

традицій США. 

Медична школа – це заклад освіти або структурний підрозділ закладу освіти, 

випускник якого отримує ступінь доктора медицини (Rules of The Board…, n.d.). 

У США медичні школи також прийнято називати «алопатичними». Це заклади 

освіти, діяльність яких ґрунтується на ідеях і принципах традиційної медицини. 

Сьогодні в США працюють і мають акредитацію 157 алопатичних медичних шкіл. 

Усі вони вбачають свою місію у викладанні, дослідженні та догляді за пацієнтами 

(служінні народу) (Medical School 101, n.d.). 

Згідно зі стандартами акредитаційного комітету США (Functions and Structure 

of…, n.d.), алопатична школа є структурним підрозділом університету або 

самостійним закладом освіти, що: 
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 має письмово оформлений статут, яким визначається місія та цілі 

програми медичної освіти; здійснює поточне планування та ведення внутрішньої 

нормативної документації для забезпечення ефективної організації та управління 

освітнім процесом; демонструє цілісність через послідовне й документальне 

дотримання ефективної та неупередженої політики у своїй діяльності; 

 має належний керівний, професорсько-викладацький та допоміжний 

склад, придатний для реалізації цілей і завдань програми медичної освіти та 

функціональної інтеграції всіх її компонентів; 

 гарантує шанобливі й інтелектуально стимулювальні академічні та 

клінічні умови для реалізації програми медичної освіти, сприяє формуванню 

фахових компетентностей, необхідних для майбутніх лікарів; 

 має достатні фінансові, клінічні, навчальні, інформаційні, технологічні 

ресурси, обладнання для задоволення освітніх потреб і досягнення освітніх цілей; 

 визначає компетентності, які мають опанувати студенти відповідно до 

цілей програми медичної освіти, відповідає за впровадження компонентів 

навчального плану для набуття майбутніми медиками задекларованих 

компетентностей. Цілями програми медичної освіти є комплекс компетентностей, 

моделей професійної поведінки, які студенти-медики повинні продемонструвати по 

закінченню навчання; 

 гарантує придатність медичного навчального плану для забезпечення 

достатнього рівня підготовки студентів, щоб продовжити навчання в резидентурі 

або розпочати медичну практику; 

 гарантує, що програма медичної освіти включає комплексну, чесну та 

справедливу систему оцінювання студентів, передбачає безпеку студентів і 

пацієнтів, що всі особи, які працюють зі студентами, мають належну підготовку й 

відповідально ставляться до своїх професійних обов‟язків; 

 установлює й оприлюднює вимоги щодо вступу для абітурієнтів, 

провадить ефективну політику щодо набору студентів та застосовує ефективні 

критерії відбору; 
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 надає належну академічну підтримку та кар‟єрні поради всім майбутнім 

фахівцям медичної галузі, сприяючи реалізації цілей і завдань програми медичної 

освіти та досягненню кар‟єрних цілей; гарантує всім студентам однакові права та 

послуги (Functions and Structure of…, n.d.). 

Остеопатична медична школа є закладом освіти або структурним підрозділом 

закладу освіти, випускники якого отримують ступінь доктора остеопатії 

(Accreditation of Colleges of Osteopathic…, n.d.). Сьогодні існують 44 акредитовані 

американські остеопатичні медичні школи. 

Відповідно до стандартів Комісії з акредитації остеопатичних коледжів 

американської остеопатичної асоціації (Accreditation of Colleges of Osteopathic…, 

n.d.), такий заклад освіти повинен: 

 реалізовувати місію, цілі й завдання, дотримуючись принципів 

остеопатичної медицини та медичної освіти, підпорядковуючи їм викладання, 

проведення наукових і клінічних, зокрема остеопатичних, досліджень та інші види 

діяльності; 

 організовувати та здійснювати такий освітній процес, що сформує 

професійні знання та компетентності завдяки використанню результатів науково-

дослідної діяльності в галузі біомедичних наук, клінічної медицини й остеопатії; 

 надавати остеопатичну медичну допомогу населенню; 

 розробляти та впроваджувати внутрішню нормативну документацію, що 

впорядковує процес управління та організаційну структуру закладу для успішного 

виконання його місії та завдань; 

 мати належну матеріально-технічну базу, що надає можливість 

студентам і викладачам успішно реалізовувати освітні цілі й виконувати навчальний 

план; 

 мати професорсько-викладацький склад, який якісно та кількісно 

відповідає досягненню основної мети та завдань остеопатичної медичної освіти; 

 запроваджувати такі правила для вступу та критерії відбору, що 

корелюються із визначеними місією та цілями; 
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 розробляти навчальні стратегії та впроваджувати методи навчання, що 

відповідають сучасним викликам; 

 забезпечувати інтеграцію остеопатичних принципів і досліджень в 

освітній процес; 

 визначати, оприлюднювати та впроваджувати результати досягнення 

освітніх цілей студентами у процесі здобуття остеопатичної медичної освіти 

(Accreditation of Colleges of Osteopathic…, n.d.). 

Закономірно постає питання про відмінності між алопатичною та 

остеопатичною медичними школами. Відповідаючи на нього, зауважимо, що школи 

обох типів використовують однакові базові навчальні програми для підготовки 

лікарів, проте корегують зміст освітнього процесу залежно від своєї специфіки. 

Студенти остеопатичних шкіл також мають опановувати філософію та ідеї 

остеопатичної медицини, використовуючи їх як терапевтичні методики для 

профілактики, так і для діагностування й лікування різних хвороб, пов‟язаних з 

опорно-руховим апаратом (How to Decide Between…, n.d.). 

Прийнятна визнана медична школа – заклад медичної освіти, розташований у 

США та акредитований спеціальними комітетами. Для алопатичних медичних шкіл 

це може бути або Комітет з медичної освіти американської медичної асоціації 

(Liaison Committee on Medical Education of the American Medical Association), або 

Бюро професійної освіти американської остеопатичної асоціації (American 

Osteopathic Association Bureau of Professional Education); для остеопатичних 

медичних шкіл – Комісія з акредитації остеопатичних коледжів Американської 

остеопатичної асоціації (Commission on Osteopathic College Accreditation of the 

American Osteopathic Association) (Rules of The Board…, n.d.; Texas Administrative 

Code…, n.d.). 

Прийнятна невизнана медична школа – медична школа, розташована поза 

межами США, що є рівнозначною медичним школам США та не відхилена 

спеціальними комітетами з ліцензування або освітньою агенцією (Texas 

Administrative Code…, n.d.). 
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Акредитованою медичною школою називають медичну школу, яку було 

акредитовано спеціальним компетентним органом (Rules of The Board…, n.d.). 

Медична школа, визнана медичною радою штату – медична школа, включена 

до офіційного списку штату як визнаний відповідно до задекларованих стандартів 

заклад освіти та не внесена до списку медичної ради штату як невизнана або така, 

що перебуває в процесі визнання (Rules of The Board…, n.d.). 

Іноземна медична школа – офіційно зареєстрована медична школа в будь-якій 

суверенній державі, крім США, яку внесено до офіційного списку ВОЗ, а її 

діяльність не суперечить статуту медичної ради штату (Rules of The Board…, n.d.). 

Згідно з національними стандартами акредитації, у США медичною школою 

може називатися будь-який заклад освіти, що забезпечує виконання підготовки 

рівня «доктор медицини» або «доктора остеопатичної медицини». 

Іншими словами, в сучасній американській освітній парадигмі поняття 

«медична школа», «медичний коледж» і «медичний факультет» є синонімічними з 

наданням переваги під час позначення таких закладів освіти терміну «медична 

школа». Також у якості близького за значенням може використовуватися термін 

«алопатична медична школа», яким позначається заклад освіти, що застосовує 

принципи традиційної медицини під час підготовки майбутніх медиків.  

Зазначимо, що повним синонімом не є термін «остеопатична медична школа», 

оскільки для цього закладу освіти, на відміну від «медичної школи» або 

«алопатичної медичної школи», є характерним поєднання принципів традиційної та 

альтернативної медицини. До того ж, по закінченню остеопатичної школи її 

випускники отримують ступінь доктора остеопатії, а не доктора медицини. 

В Україні термін «медична школа» поки не набув офіційного статусу, адже не 

задекларований у нормативно-правовій базі Міністерства освіти та науки України, 

Міністерства охорони здоров‟я України, Кабінету Міністрів України чи Верховної 

Ради України. Однак, цим терміном інколи позначають: 

 міжнародні науково-освітні заходи для обміну досвідом із перспективою 

його подальшого практичного застосування (напр.: «Літня міжнародна медична 

школа»); 
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 громадські або комерційні організації, які спеціалізуються на 

інформаційно-консультаційних послугах, розробці та реалізації освітніх і наукових 

проєктів у галузі медицини (напр.: курси з підвищення кваліфікації, підтримка й 

супровід медичних досліджень тощо) (Куліченко, 2020з, с. 139). 

Останніми роками у вітчизняних наукових працях та нормативних документах 

утверджується термін «медичний коледж». Внесок у теоретичне обґрунтування 

поняття «медичний коледж» у педагогічних студіях роблять і українські науковці. 

Ю. Колісник-Гуменюк (2012) характеризує коледж як заклад освіти, що «здійснює 

загальноосвітню та професійну підготовку молоді на якісно новому науково-

методичному рівні, використовуючи зв‟язки з вищими навчальними закладами III-

IV рівня акредитації для розвитку професійних творчих здібностей як майбутніх 

медиків, так і науково-педагогічних працівників у системі ступеневої професійної 

освіти» (Колісник-Гуменюк, 2013, с. 98). 

Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, зокрема в 

частині 3 пункту 1 статті 28, було визначено, що «коледж – заклад вищої освіти або 

структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню 

діяльність, пов‟язану зі здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого 

бакалавра…» (Закон України № 1556-VII…).  

Метою діяльності медичного коледжу український дослідник А. Саблук 

вважає широку культурологічну та якісну професійну підготовку (Саблук, 2017, 

с. 21), а перевагою, порівняно з іншими закладами освіти, можливість «відносно 

швидко отримати професію, а випускникам, які набули як практичну, так і 

теоретичну підготовку, успішно адаптуватися на ринку праці» (там само, с. 21). 

У 2020 р., згідно із Законом України «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 № 2745-VIII, медичні коледжі було перейменовано на «медичні фахові 

коледжі». Цим самим нормативно-правовим документом чітко визначено специфіку 

діяльності фахового коледжу як «закладу фахової передвищої освіти або 

структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що 

провадить освітню діяльність, пов‟язану зі здобуттям фахової передвищої освіти» 

(Закон України № 2745-VIII…). Закон обмежує освітню діяльність фахового 
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коледжу, проте створює нормативну базу для інтеграції коледжів у систему вищої 

освіти, більш системну та глибоку, ніж формальне включення до структури ЗВО. 

Укажемо, що приєднання коледжів до складу університетів є традиційним для 

американської системи освіти. Це зафіксовано в одній із кількох дефініцій 

зазначеного поняття, поданих у словнику Merriam-Webster: 1) незалежний заклад 

освіти, що пропонує курс загальних дисциплін, по закінченню якого здобувач 

отримує ступінь бакалавра; 2) структурний підрозділ університету (курсив наш. – 

А. К.), що пропонує фахову групу курсів та дисциплін; 3) установа, що пропонує 

навчання, як правило, у професійній чи технічній галузі (Merriam-Webster, n.d.a). 

За спостереженням В. Лунячека, «термін «коледж» у системі освіти США 

може позначати як самостійний заклад освіти (термін навчання, як правило, два або 

чотири роки), так і аналог факультету університету, що готує спеціалістів в окремій 

галузі й має певну автономію» (Лунячек, 2011, с. 422). У випускників коледжів є 

можливість отримати диплом бакалавра, на відміну від університетів, що надають 

можливість навчання за програмами магістра та доктора. 

За дефініцією, поданою у словнику Merriam-Webster, поняття «університет» 

означає «такий заклад, що надає вищу освіту першого рівня (ступінь бакалавра) та 

вищу освіту другого рівня (ступінь магістра та ступінь доктора), представлену 

магістратурою й такими структурними підрозділами як професійні школи (медична 

школа, теологічна школа, юридична школа та ін.)» (Merriam-Webster, n.d.b). Іншими 

словами, медичний фах у США здобувають безпосередньо у професійних школах 

(медичних школах або медичних коледжах), що є структурними підрозділами 

університетів. 

Цікавою гіпотезою щодо появи назви закладу освіти «університет» є судження 

американського дослідника П. Бока: «Свого часу церква позбавила багатьох 

інакодумців більшості їхніх духовних повноважень і вигнала з монастирів, але 

дозволила їм жити та працювати в будівлях поблизу церкви, де за ними можна було 

уважно спостерігати, поки вони вели бесіди про Всесвіт (Universe (за 

першоджерелом). – А. К.). Незабаром ці будівлі стали називати університетами, і 

цей новий пошук універсальних причинно-наслідкових зв‟язків був зрештою 
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названий дослідженням» (Bock, 2001). У результаті, перші університети, на які з 

плином часу орієнтувалися представники Північної Америки, з‟являлися на 

території європейських держав у ХІ та ХІІ ст. Тож наголосимо, що поняття 

«медичний університет» більш притаманне європейському освітньому простору, у 

який активно прагне інтегруватись українська освітня система. 

У вітчизняному науковому дискурсі подано розмаїття дефініцій терміну 

«університет» (див.табл 1.3). 

Таблиця 1.3 

Дефініції терміну «університет» в українському освітньому просторі та 

нормативно-правовій базі 

Великий тлумачний словник сучасної 

української мови (голов. ред.  

В. Т. Бусел) 

Навчальна установа для підвищення 

загальноосвітніх, спеціальних та 

політичних знань (Бусел, 2005,  

с. 1508) 

Тлумачний словник української мови 

(авт. А. О. Івченко)  

Вищий навчально-науковий заклад, 

який готує спеціалістів із багатьох 

галузей знань і проводить науково-

дослідну роботу (Івченко, 2008) 

Енциклопедія освіти (гол. ред. 

В. Г. Кремень) 

Найдавніший і головний тип 

європейського ЗВО з великою 

кількістю відділень (факультетів), 

діяльність якого спрямована на 

розвиток освіти, науки і культури у 

спосіб здійснення фундаментальних 

наук, досліджень та організації 

навчання за всіма рівнями вищої 

професійної, післядипломної та другої 

(додаткової) освіти з широкого спектра 

природничо-наукових, гуманітарних 

та інших галузей науки, техніки й 

культури (Кремень, 2008, с. 1040) 

Національний освітній глосарій: 

вища освіта (ред. Д. В. Табачник,       

В. Г. Кремень) 

Університети здійснюють підготовку 

фахівців на всіх рівнях (підрівнях, 

етапах, циклах) та за широким 

спектром галузей освіти і навчання на 

основі накопичення потужного 

дослідницько-інноваційного 

кадрового, інформаційного, 

матеріально-технічного потенціалу 

(Табачник, Кремень, 2011) 
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Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII (ст. 28) 

Багатогалузевий (класичний, 

технічний)», а також галузевий 

(профільний, технологічний, 

педагогічний, фізичного виховання і 

спорту, гуманітарний, 

богословський/теологічний, 

медичний, економічний, юридичний, 

фармацевтичний, аграрний, 

мистецький, культурологічний тощо) 

заклад вищої освіти, що провадить 

інноваційну освітню діяльність за 

різними ступенями вищої освіти (у 

тому числі доктора філософії), 

проводить фундаментальні та/або 

прикладні наукові дослідження, є 

провідним науковим і методичним 

центром, має розвинену 

інфраструктуру навчальних, 

наукових і науково-виробничих 

підрозділів, сприяє поширенню 

наукових знань та провадить 

культурно-просвітницьку діяльність 

(Закон України № 1556-VII…) 

Систематизовано за вказаними джерелами 

 

Узагальнюючи досвід наукового та законодавчого тлумачення поняття 

«медичний університет» у контексті вітчизняної освітньої парадигми, зазначимо, що 

так називається галузевий заклад вищої освіти ІІІ або IV рівня акредитації державної 

або приватної форми власності, який здійснює за допомогою інноваційної діяльності 

якісну підготовку фахівців на рівні бакалавра, магістра, доктора філософії та 

доктора наук; розробляє та проводить як фундаментальні, так і прикладні наукові 

експерименти; акумулює та вдосконалює досвід освітньої, методичної, наукової та 

культурно-просвітницької діяльності; має новітню матеріально-технічну базу та 

висококваліфікований професорсько-викладацький склад (Куліченко, 2020з, с. 141). 

Аналіз нормативних джерел засвідчив відсутність дефініції терміна 

«медичний факультет». Водночас Законом України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII «факультетом» названо структурний підрозділ закладу вищої 

освіти, що «об‟єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які <…> у 
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сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання» (Закон України № 1556-VII…). Як цілісну, але підпорядковану 

ЗВО структуру, що має певну освітню спеціалізацію, дефініює поняття «факультет» 

Великий тлумачний словник сучасної української мови, характеризуючи його як 

«підрозділ (частина, відділ) вищого навчального закладу, де викладається певний 

цикл споріднених наукових дисциплін і готують фахівців відповідного профілю» 

(Бусел, 2005, с. 1527). 

На підставі вищезазначеного можемо зробити висновок, що в українській 

освітній системі медичним факультетом є структурний підрозділ галузевого 

(медичного) або негалузевого закладу вищої освіти ІІІ–IV рівня акредитації 

державної або приватної форми власності, якому підпорядковуються не менше ніж 

3 кафедри, що здійснюють підготовку за певними спеціальностями не менше ніж 

200 здобувачів медичної вищої освіти (Куліченко, 2020з, с. 141). 

Медичні університети України мають у своєму складі медичні факультети 

конкретної спеціалізації, що відповідають за підготовку конкретних категорій 

фахівців для медичної галузі. Так, наприклад, у складі Запорізького державного 

медичного університету функціонують три медичні факультети. На І медичному 

факультеті здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 222 «Медицина». 

ІІ медичний факультет відповідає за підготовку студентів спеціальностей 

222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика»). На ІІІ медичному 

факультеті здобувають фах студенти, які обрали спеціальності 221 «Стоматологія» 

та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (Куліченко, 2020з, с. 141). 

Отже, згідно з американською освітньою традицією, стрижневим терміном, 

яким позначаються заклади вищої медичної освіти в країні, є «медична школа», 

стосовно якого терміни «медичний коледж» і «медичний факультет» є 

синонімічними.  

Термін «медична школа» не представлений в українському освітньому 

дискурсі, його не зафіксовано й у нормативно-правовій базі, натомість офіційного 

статусу набув термін «медичний фаховий коледж» на позначення закладу фахової 
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передвищої освіти або структурного підрозділу закладу вищої освіти. Підготовка 

студентів медичного фаху за рівнем «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» 

здійснюється медичними факультетами різної спеціалізації у структурі негалузевих 

та галузевих (медичних) університетів. 

 

1.3.2. Поняття «інновації» та «інноваційна діяльність» 

 

Для визначення поняттєво-термінологічного інструментарію дослідження 

проблеми розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

вважаємо за доцільне також звернутися до ключових понять «інновації» та 

«інноваційна діяльність». 

Попри значну кількість праць із проблем інноватики, у сучасному науковому 

дискурсі відсутня одностайність щодо визначення ключового поняття – «інновації». 

Зокрема, у межах різних дисциплін трактування інновацій істотно відрізняється. 

Так, соціологи визначають інновації як «процес упровадження нових елементів у 

культуру через відкриття чи наслідування» (Schaefer, 2012, с. 57). Представники 

сфери управління бізнесом під інноваціями розуміють «винахід та реалізацію 

управлінської практики, процесу, структури чи технології, що є новими та слугують 

досягненню цілей організації в майбутньому» (Birkinshaw et al., 2008, с. 825). 

Дослідники в галузі інноватики трактують означене поняття в широкому сенсі – як 

«нові комбінації наявних знань та ресурсів» (Fagerberg et al., 2012). 

З метою систематизації наявних у вітчизняному та зарубіжному наукових 

просторах трактувань ключових понять нашого дослідження вважаємо за доцільне 

розглянути визначення, подані в різних типах наукових джерел, а саме: 1) довідкові 

та реферативні видання; 2) нормативні документи; 3) наукові та навчально-

методичні праці вітчизняних і зарубіжних учених. 

Як видно з таблиці 1.4, у вітчизняній академічній літературі поняття 

«інновації» трактується значно ширше, ніж у зарубіжній, проте в загальному вигляді 

вживається на позначення нововведення, нових методів, засобів і продуктів 

діяльності. 
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Таблиця 1.4 

Визначення поняття «інновація» у вітчизняних та зарубіжних академічних 

словниках 

Вільний тлумачний словник  Інновація – нововведення, новітня 

зміна чи винахід; нова технологія чи 

виріб, що якісно випереджає попередні 

або значно відрізняється від них 

(Вільний тлумачний словник) 

Великий тлумачний словник 

сучасної української мови (уклад. та 

голов. ред. В. Т. Бусел) 

Інновація – нововведення; комплекс 

заходів, спрямованих на впровадження 

в економіку нової техніки, технологій, 

винаходів тощо (Бусел, 2005) 

Короткий термінологічний словник 

з інноваційних педагогічних 

технологій  

Інновація – нововведення, зміна, 

оновлення; новий підхід, створення 

якісно нового, використання відомого 

в інших цілях (Короткий 

термінологічний словник) 

Короткий словник актуальних 

педагогічних термінів  

Інновація – особлива організація 

діяльності та мислення, що охоплює 

сферу освіти й підготовки кадрів. У 

вужчому розумінні – це процес 

освоєння нововведень, який включає: 

1) нові принципи й технології 

навчання; 2) упровадження й 

поширення педагогічних систем, 

окремих методик, навчальних 

предметів і дисциплін, що існують; 

3) технологія управління і 

проєктування інноваційного процесу 

(Флегонтова, 2013; Пшенична, 2016, 

с. 193) 

Кембридзький словник  Інновація – нова ідея або метод 

(Cambridge Dictionary) 

Словник Dictionary.com  Інновація – нове або запроваджене в 

інший спосіб (Dictionary.com) 

Словник Merriam-Webster  Інновація – нова ідея, метод або 

прилад (Merriam-Webster Dictionary) 

Словник Oxford Learner‟s 

Dictionaries  

Інновація – 1) нова ідея, спосіб дії; 

2) упровадження нових засобів, ідей, 

способів дій (Oxford Learner’s 

Dictionaries) 

Систематизовано за вказаними джерелами 
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Здійснення пошуку визначень поняття «інноваційна діяльність» у вітчизняних 

академічних словниках дозволило констатувати їхню відсутність у більшості 

довідкових видань, натомість у зарубіжних виданнях довідкового та реферативного 

характеру така інформація наявна (див. табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Визначення поняття «інноваційна діяльність» у зарубіжних глосаріях 

Глосарій статистичних термінів 

ОЕСР;  

Глосарій Європейської статистичної 

служби  

Інноваційна діяльність – усі наукові, 

технологічні, організаційні, фінансові 

та комерційні кроки, які фактично 

призводять або мають на меті 

призвести до впровадження інновацій 

(OECD. Glossary).  

До інноваційної діяльності також 

належать науково-дослідна 

діяльність, що безпосередньо не 

пов‟язана з розвитком конкретної 

інновації (Eurostat. Glossary) 

Словник IGI Global  Інноваційна діяльність – комплекс 

наукової, технологічної, 

організаційної, фінансової та 

комерційної діяльності, спрямованої 

на комерціалізацію накопичених 

знань, технологій та обладнання (IGI 

Global) 

Систематизовано за вказаними джерелами 

 

Разом із тим, можемо констатувати, що в зарубіжному науковому просторі 

найчастіше використовують визначення поняття «інноваційна діяльність», подане 

ОЕСР, або наближені до нього дефініції. Слід зауважити, що подібні визначення 

можна знайти й у законодавчих актах та нормативних документах європейського та 

світового рівнів. Так, у рекомендаціях ОЕСР щодо збору, аналізу й використання 

даних про інновації «Керівництво Осло 2018» подано такі визначення: 

 інновація – новий або поліпшений виріб або процес (іноді їх комбінації), 

що суттєво відрізняється від попередніх продуктів або процесів, що були доступні 

потенціальним користувачам (продукт) чи запроваджені раніше (процес); 
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 інноваційна діяльність – усі види розвивальної, фінансової та 

комерційної діяльності, здійснюваних організацією, результатом яких є інновації 

(OECD/Eurostat, 2018, с. 20). 

Автори рекомендацій ОЕСР щодо збору, аналізу й використання даних про 

інновації «Керівництво Осло 2018» виокремлюють такі види інноваційної 

діяльності: 

 інноваційна освітня діяльність; 

 інноваційна наукова діяльність; 

 інженерія, дизайн та інші види творчої інноваційної діяльності; 

 інноваційна маркетингова діяльність; 

 інноваційна діяльність, пов‟язана з інтелектуальною власністю; 

 інноваційна діяльність із підготовки кадрів; 

 інноваційна діяльність із розроблення програмного забезпечення та баз 

даних; 

 інноваційна діяльність, пов‟язана з придбанням або орендою 

матеріальних активів; 

 інноваційна управлінська діяльність (OECD/Eurostat, 2018). 

Слід наголосити, що в міжнародних законодавчих актах та нормативних 

документах на позначення феномену інноваційної діяльності використовується 

термін R&D (research and development – наукові дослідження та розвиток). 

Так, у документі ОЕСР «Керівництво Фраскаті» (Frascati Manual) (2015) 

наголошується, що R&D передбачає систематичну творчу роботу з метою 

збільшення запасу знань, включаючи знання людства, культури й суспільства, і 

визначення нових галузей застосування наявних знань. 

Інноваційна діяльність має низку загальних характеристик, навіть якщо 

здійснюється різними виконавцями, а саме: спрямованість на досягнення 

конкретних або загальних цілей; спрямованість на досягнення нових результатів, 

заснованих на оригінальних концепціях (та їх інтерпретації) або гіпотезах; 

відсутність чіткого бачення кінцевого результату (або принаймні кількості часу та 

ресурсів, необхідних для його досягнення); необхідність планування та 
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фінансування (навіть коли інноваційну діяльність здійснює окрема особа); 

спрямованість на отримання результатів, які можна було б вільно передавати або 

продавати на ринку (OECD, 2015). 

Згідно з «Керівництвом Фраскаті» (2015), інноваційна діяльність має 

задовольняти п‟ять основних критеріїв: 

 новизна; 

 креативність; 

 невизначеність; 

 систематичність; 

 здатність до передачі та/або відтворення. 

Усі означені критерії повинні бути враховані в процесі інноваційної діяльності 

на постійній чи епізодичній основі, що, у свою чергу, охоплює такі види діяльності: 

 фундаментальні дослідження – експериментальні або теоретичні 

розвідки для здобуття нових знань про основні явища та спостережувані факти, без 

конкретного застосування чи використання; 

 прикладні дослідження – оригінальні наукові розвідки з метою 

отримання нових знань, спрямовані на досягнення конкретної практичної мети; 

 експериментальні розробки – систематична робота, що спирається на 

знання, отримані в результаті наукових досліджень та практичного досвіду, й 

виробництво додаткових знань, спрямованих на створення нових продуктів і 

процесів або вдосконалення продуктів або процесів, що існують (OECD, 2015). 

Переходячи до законодавчих і нормативних документів США, що 

регламентують інноваційну діяльність у різних сферах, зауважимо, що американські 

урядові агенції федерального рівня послуговуються визначенням інноваційної 

діяльності (R&D), поданим у «Керівництві Фраскаті» (OECD, 2015). 

Зокрема, Офіс управління та бюджету США (ОУБ) встановлює бюджетні 

правила для федеральних відомств. Частина II Циркуляра А-11 стосується розвитку 

бюджету президента та надає рекомендації щодо подання заяв на фінансування 

агенціями до ОУБ. У розділі 84 циркуляра визначено бюджетні повноваження, 

витрати та компенсації на проведення інноваційної діяльності, створення й 
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відновлення обладнання для здійснення R&D (OMB Circular A-11). Частина II 

Циркуляра А-136 містить інформацію щодо фінансової звітності федеральних 

відомств управлінню Федерального фінансового менеджменту ОУБ. Розділ II.4.10.4 

визначає фінансову звітність у сфері інноваційної діяльності. Згідно з документом, 

інвестиції в інноваційну діяльність являють собою витрати, що включаються до 

розрахунку чистих витрат на підтримку систематичної творчої роботи, яка 

проводиться для збільшення запасу знань і використання таких знань та 

практичного досвіду для розробки нових або вдосконалених продуктів і процесів, з 

очікуванням збереження або збільшення національної економічної виробничої 

спроможності або отримання інших вигід у майбутньому (OMB Circular A-136). 

Єдиним джерелом усебічних, цілісних статистичних даних щодо масштабів 

інноваційної діяльності R&D, що виконується та фінансується департаментами та 

агентствами в кожному з 50 урядів штатів, а також уряді Федерального округу 

Колумбія та уряді Пуерто-Рико, є статистичний звіт «Дослідження інноваційної 

діяльності урядів штатів». 

Зокрема, у статистичному звіті за 2016 фіскальний рік ідеться, що інноваційна 

діяльність: 

 спрямована на отримання нових результатів (новизна), яких не було 

раніше, які можуть бути опубліковані в академічних виданнях, та ідей, що можуть 

бути запатентовані; 

 зосереджується на оригінальних концепціях чи ідеях (креативність), що 

збільшують обсяг наших знань із цього предмету; допомагають створювати нові 

продукти або галузі використання; 

 результати інноваційної діяльності є невизначеними (адже цього раніше 

не робилося); рішення не завжди очевидні чи очікувані; відсутність чіткості щодо 

визначення собівартості, витрат часу чи здатності досягти результатів; 

 інноваційна діяльність планується та фінансується (систематичність); 

перебіг її процесу та результати документуються; здійснюється планування й 

управління проєктами; 
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 результатом інноваційної діяльності є корисні рішення, що можуть стати 

предметом трансферу; означені рішення можуть бути узагальнені й використані в 

інших ситуаціях та сферах, а також відтворені (FY 2016 Survey of…). 

Отже, можемо констатувати, що даний документ розширює зміст критеріїв 

інноваційної діяльності, визначених ОЕСР у «Керівництві Фраскаті». 

Згідно з «Кодифікацією стандартів бухгалтерського обліку» (FASB Accounting 

Standards Codification) (Тема 730), інноваційна діяльність (R&D) охоплює такі 

напрями: 

 лабораторні дослідження, спрямовані на відкриття нових знань; 

 пошук сфери використання нових результатів досліджень або інших 

знань; 

 концептуальне формулювання та проєктування можливих альтернатив 

продукту чи процесу; 

 тестування в пошуку або оцінці альтернатив продукту чи процесу; 

 модифікація формулювання чи дизайну продукту або процесу; 

 проєктування, конструювання та тестування прототипів і моделей 

попереднього виготовлення; 

 проєктування інструментів, засобів, форм і штампів за новою 

технологією; 

 проєктування, конструювання та експлуатація пілотного заводу, який не 

має економічних масштабів, необхідних для суб‟єкта господарювання, що здійснює 

комерційне виробництво; 

 інженерна діяльність, необхідна для просування дизайну продукту до 

рівня, що відповідає конкретним функціональним та економічним вимогам і готовий 

до виготовлення; 

 проєктування та створення інструментів, що використовуються для 

фасилітації досліджень і розробок або компонентів продукту чи процесу, які 

здійснюються в межах інноваційної діяльності (FASB Accounting Standards 

Codification). 
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Згідно з «Опитуванням щодо бізнес-досліджень, розробок та інновацій», 

здійсненим та оприлюдненим «Національним статистичним центром з природничих 

наук та інженерії», інноваційна діяльність (R&D) передбачає систематичну творчу 

роботу, що здійснюється з метою збільшення запасу знань і розроблення нових 

галузей застосування наявних знань, і охоплює: а) діяльність, спрямовану на 

отримання нових знань чи розуміння без конкретного негайного комерційного 

використання (фундаментальні дослідження); б) діяльність, спрямовану на 

вирішення конкретної проблеми або розв‟язання конкретної комерційної задачі 

(прикладні дослідження); в) систематичну роботу, що спирається на дослідницький 

та практичний досвід, результатом якої є додаткові знання, спрямовані на 

виробництво нових продуктів чи процесів або на вдосконалення існуючих продуктів 

чи процесів (експериментальні розробки). Інноваційна діяльність включає як прямі 

витрати (наприклад, заробітна плата дослідників), так і адміністративні та накладні 

витрати, чітко пов‟язані з діяльністю компаній (NCSES Business Research and 

Development and Innovation Survey). 

На особливу увагу в контексті нашого дослідження заслуговують документи 

урядових організацій США, присвячені регулюванню інноваційної діяльності в 

американських закладах вищої освіти. Разом із тим, аналіз означених документів 

дозволив констатувати, що у сфері вищої освіти використовується те саме 

визначення інноваційної діяльності, що й у бізнесовій сфері, сформульоване в 

«Керівництві Фраскаті». Зокрема, означене визначення міститься у фінансовому 

звіті за 2016 фіскальний рік «Дослідження інноваційної діяльності у сфері вищої 

освіти» (Higher Education Research and Development Survey), що наводить 

інформацію щодо витрат на здійснення інноваційної діяльності в американських 

університетах і коледжах за напрямами досліджень і джерелами коштів (NCSES, 

Higher Education Research and Development Survey). 

Отже, можемо констатувати, що на відміну від вітчизняних, у міжнародних 

законодавчих актах і нормативних документах фігурує єдине визначення 

інноваційної діяльності, яке, попри свою назву в оригінальному варіанті – наукові 

дослідження та розвиток (R&D), – цілком відповідає сутності терміну «інноваційна 
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діяльність», прийнятому у вітчизняній педагогічній думці, тому обидва терміни 

будуть використані в нашому дослідженні синонімічно, залежно від контексту. 

Вважаємо за доцільне зауважити, що усвідомлення сутності ключових понять 

дослідження буде неповним без аналізу наукових і навчально-методичних праць 

учених, насамперед зарубіжних, які присвячені проблемам розвитку інновацій та 

інноваційної діяльності. 

У цьому контексті наголосимо, що в зарубіжних наукових розвідках, науковій 

і навчально-методичній літературі представлено широке коло визначень поняття 

«інновації»: можливості для створення нових товарів, послуг або процесів (Maier et 

al., 2016); процес перетворення ідей та можливість їх реалізації на практиці; 

плановий, раціональний процес; еволюційний нелінійний та інтерактивний процес, 

що вимагає інтенсивного спілкування та співпраці між різними суб‟єктами (Aouad, 

2010); успішне втілення нової ідеї; творчі процеси, спрямовані на пошук нових 

рішень та їх матеріалізацію в різних формах (Popescu, 2016); поєднання можливості 

ідентифікації викликів (бачення) із можливістю пошуку нових рішень (винаходів), 

що приносять користь як клієнту/користувачу, так і суспільству (Bayó, Camps, 

2015). 

Погоджуючись із думкою американських дослідників В. Тірні та  

М. Ленфорда (Tierney, Lanford, 2016), зауважимо, що для кращого усвідомлення 

сутності поняття «інновації» слід звернутися й до інших концептів, які, 

перебуваючи в тісному взаємозв‟язку з ключовим поняттям нашого дослідження, 

конкретизують його сутність, а саме: «креативність», «новизна», «імплементація» та 

«підприємництво». 

У цьому контексті зауважимо, що деякі автори вживають поняття 

«креативність» та «інновації» синонімічними, у той час як інші чітко їх розрізняють. 

Зокрема, А. Мейер та ін. вважають креативність першим кроком до інновацій (Maier 

et al., 2013). 

На думку Т. Емебайл (Amabile, 1998), креативність є результатом трьох 

якостей – досвіду, мотивації та образного мислення – якими в сукупності володіє 

одна людина. При цьому провідною характеристикою, що відрізняє інновації від 
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креативності, дослідники вважають новизну (Godin, 2014; Schumpeter, 2005). Ще в 

1932 р. Дж. Шумпетер у своїй праці «Розвиток» зазначав, що новизна вкладає 

елемент невизначеності у процес інновацій і лише час та ретроспективний огляд 

допоможуть відрізнити справді інноваційний продукт чи процес від просто нового 

(Schumpeter, 2005). Згідно з Дж. Шумпетером, інновації можуть ініціювати «процес 

творчої деструкції», створюючи ринки нових технологій (наприклад, нафти та 

сталі), які трансформують економічні сектори та потенційно спричиняють їх 

соціальне потрясіння. Результатом таких змін, на думку Дж. Шумпетера, могла 

стати монополія, завдяки якій успішні інноватори досягали би першості на ринку й 

отримували вигоду. Виходячи з цих міркувань, інституції мали зосередити увагу на 

інноваціях для конкурентного виживання (Dodgson, Gann, 2010). 

Висловлена теза не втрачає актуальності й у сучасних умовах, оскільки нині 

участь інституції в інноваційній діяльності є запорукою підтримання належного 

рівня конкурентоспроможності, при цьому акцентується на імплементації інновацій. 

Відсутність імплементації не дозволяє оцінити ефективність креативної ідеї. При 

цьому, якщо новизна підлягає оцінці зовнішніх сил (Wang, Ahmed, 2004), процес 

імплементації передбачає внутрішню оцінку організацією (Crossan, Apaydin, 2010). 

Зазвичай інноваційна організація є креативною. Однак, організація, яка не має 

власного креативного потенціалу, не може розпізнати інноваційний продукт чи 

процес та імплементувати винахід іншої організації. У цьому контексті Л. МакЛін 

стверджує, що креативна організація також має бути інноваційною, оскільки «багато 

геніальних ідей ніколи не побачать світла. Щоб донести ідею від концепції до 

ринку, її потенціал слід розкрити» (McLean, 2005, с. 227). Автор чітко розрізняє 

винахід (продукт, що є результатом інтелектуальної творчості) та інновацію 

(продукт, що підлягає певному процесу імплементації, ініційованому організацією). 

Р. Стернберг додає ще один аспект креативності – корисність, що разом із 

новизною є складовою кінцевого продукту чи послуги, які є новими, оригінальними 

й корисними одночасно (Sternberg, 1999, с. 143). Результатом креативності є ідея, 

яка може (але не обов‟язково) бути запроваджена (Gandotra, 2010), у той час, як 
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інновація є процесом, що рухає ідею від самого початку до результату – нової 

цінності для клієнта (McLean, 2005). 

Наступним аспектом, що викликає дискусії серед дослідників, є здатність 

організації стимулювати творчість, необхідну для інновацій. Одна група дослідників 

вважає, що через свою бюрократичну політику та процедури організації часто 

вважаються негативними силами, які придушують творчий дух особистості, 

оскільки, на думку дослідників, необхідність відповідати очікуванням організації 

руйнує внутрішню мотивацію особистості, її уяву та знищує творчість (Sternberg, 

Lubart, 1999). Тож, заклади вищої освіти мають беззаперечні переваги, оскільки э 

організаціями, які є слабко пов‟язаними системами, коли викладач чи дослідник 

може працювати без гнітючих норм та постійного нагляду (Weick, 1976). 

Інша група дослідників наголошує на існуванні «інноваційної креативності», 

яку трактує як створення вагомого, вигідного відмінного від попередніх версій 

товару, послуги, ідеї, процедури або процесу індивідуумами, що перебувають разом 

у складній соціальній системі (Woodman et al., 1993, с. 293). Ця дефініція відбиває 

креативність як створення нововведення групою осіб, а не як продукт особистості, 

що працює в ізоляції. Адже незаперечним є факт, що креативність може бути 

посилена завдяки соціальній взаємодії, а талант – розвиватися шляхом соціалізації 

(Amabile et al., 1996). 

Як наголошують американські дослідники Р. Флорида, Г. Гейтс, Б. Кнадсен та 

К. Сталарик, університет повинен відігравати творчу роль в економічному 

розвиткові; вони також стверджують, що формування таланту та просування нових 

ідей і різноманіття є провідним напрямом діяльності університету: роль 

університету вже виходить за межі «двигуна інновацій». Заклади вищої освіти не 

просто є розробниками комерційних технологій або засновниками стартап-

компаній, вони стають центрами регіонального розвитку (Florida et al., 2006, с. 38). 

Погоджуючись із думкою зазначених дослідників, зауважимо, що добробут 

більшості держав (у тому числі і США), залежить, зокрема, й від здатності системи 

вищої освіти до творчості. Заклади вищої освіти можуть вважатись інноваційними 

за умов, коли: 
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 творчий потенціал особистості активується у процесі педагогічної 

взаємодії; 

 є можливим створення нових продуктів і процесів; 

 є можливою імплементація творчого продукту або процесу (Florida et al., 

2006, с. 38). 

Поряд із креативністю та інноваційністю, характерною ознакою сучасних 

закладів вищої освіти стає підприємництво, визначальною рисою якого є створення 

нового підприємства, що відповідає очікуванням ринку. У цьому аспекті можна 

говорити про комерціалізацію інновацій. Створення інновацій з їх одночасною 

імплементацією є унікальним процесом, що дозволяє людям втілювати нові ідеї на 

користь собі та іншим (Yang, 2012, с. 388). 

Вважаємо за доцільне наголосити, що в зарубіжному науковому дискурсі 

представлена низка праць, присвячених висвітленню взаємозв‟язку понять 

«інновації» та «підприємництво». Так, наприклад, дослідники наголошують, що 

підприємництво більш орієнтоване на маркетизацію інновацій. Підприємці не 

повинні бути інноваційними, але мають орієнтуватися на бізнес-цілі, корпоративне 

управління та фінансові імперативи, розглядаючи потенційний вплив інновацій. 

М. Марс та К. Ріос-Агілар (2010) стверджують, що «академічне 

підприємництво розглядається крізь призму ринкових орієнтирів» (Mars, Rios-

Aguilar, 2010, с. 452), які, власне, і відрізняють підприємництво від інновацій, 

оскільки останні можуть охоплювати різні види діяльності, орієнтовані на продукти 

чи процеси з метою соціального/культурного впливу чи фінансового прибутку. 

Основним завданням підприємництва є отримання прибутку за допомогою нових 

або наявних ідей. 

Відповідно, у сфері вищої освіти визначення різниці між інноваціями та 

підприємництвом має далекосяжні наслідки для прийняття інституційних рішень. 

Традиційно підприємницький дух і готовність адаптуватися до суспільних потреб 

були необхідними рисами успішних закладів вищої освіти (Kimball, Johnson, 2012). 

Разом із тим, підприємницькі цілі не завжди суперечать соціальній місії 

університету, що передбачає досягнення громадського добробуту й соціальної 
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справедливості. А тому користь, яку приносить суспільству інноваційна діяльність 

ЗВО, не може вимірюватися виключно фінансовими показниками.  

Таким чином, інновації можуть виступати «каталізаторами підприємницької 

діяльності» (Mars, Rios-Aguilar, 2010, с. 454), орієнтованої на збільшення капіталу. 

Підприємницькі стратегії залежать від інновацій, але інноваційне мислення не 

завжди мотивоване або навіть спонукане підприємницькими цілями. 

Питання підприємництва як інноваційної складової навчальних планів 

медичних коледжів університетів США висвітлено в підрозділі 3.1. 

Як зазначалося вище, інновації є продуктом, що підлягає імплементації, а тому 

вважаємо за доцільне зосередитися на чинниках, які сприяють означеному процесу. 

До таких чинників, на думку В. Тірні та М. Ленфорда (Tierney, Lanford, 2016), 

належать різноманітність, внутрішня мотивація та автономія. 

На організаційному рівні різноманітний спектр професій і можливостей 

посилює творчі імпульси людей, а також інноваційний потенціал групи.  

М. Фельдман стверджує, що «новаторство на фундаментальному рівні є соціальним 

процесом, який сполучає людей із різних галузей із різними компетентностями, 

різною професійною лексикою та унікальними мотивами» (Feldman, 2002, с. 48). 

Різноманітність іноді розглядається з точки зору таких ознак, як раса чи стать. Як 

свідчить аналіз наукової літератури, компанії, які керуються принципом 

різноманітності у своїй кадровій політиці, зокрема працевлаштуванні на керівні 

посади, мають значну фінансову віддачу. Наприклад, компанії, що демонструють 

ґендерну різноманітність у корпоративному лідерстві, мають фінансову віддачу на 

15 % більше, ніж у середньому по галузі на національному рівні. Компанії, які 

сповідують принцип етнічного різноманіття в корпоративному лідерстві на 30 % 

частіше підіймаються вище національної медіани (Hunt et al., 2014). Аналогічно, 

компанії з високим рівнем різноманітності серед працівників не лише демонструють 

вищий рівень інновацій, ніж інші компанії, але й на 45 % частіше збільшують частку 

ринку протягом року і на 70 % частіше захоплюють новий ринок (Hewlett et al., 

2013). 
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Наступним чинником, що сприяє імплементації інновацій, є внутрішня 

мотивація. Незаперечним є факт, що основними засобами мотивації працівників, 

зокрема науково-педагогічних, у закладі вищої освіти, є зовнішні, що поділяються 

на матеріальні та нематеріальні. Дослідники (Bénabou, Tirole, 2003; Scotchmer, 2004) 

вважають такі типи зовнішніх мотиваторів необхідними інструментами для 

відзначення зразкового виконання посадових обов‟язків і заохочення бажаної 

поведінки. Однак, для інноваторів зовнішні мотиваційні чинники не відіграють 

вирішальної ролі, що підтверджується результатами дослідження, проведеного 

командою вчених на чолі з Т. Емебaйл у Гарвардській школі бізнесу (Amabile, 1998). 

Дослідниця стверджує, що «зовнішні мотиватори не можуть змусити працівника 

полюбити свою роботу. Грошова винагорода не може магічним чином перетворити 

роботу на цікаву, якщо в душі він відчуває протилежне». Мета-аналіз мотивації, 

здійснений Е. Деці, Р. Райаном та Р. Костнером, також підтверджує тезу Т. Емебайл 

щодо того, що «винагорода, залежна від ефективності, може істотно підірвати 

внутрішню мотивацію вільного вибору» (Deci et al., 1999). Як результат, заклади 

вищої освіти повинні стимулювати внутрішню мотивацію дослідників, 

адміністраторів, педагогічних працівників до створення інноваційного робочого 

середовища. 

Відповідно, заклад вищої освіти має сприяти розвиткові творчості та інновацій 

означених вище працівників шляхом створення умов для самовизначення й надання 

їм більшої автономії. Адже незаперечним є факт, що такі стабільні організації, як 

заклади вищої освіти, мають «глибокі культурні риси» (Tellis, 2013), що 

перешкоджають змінам або запровадженню нововведення. З одного боку, 

несприйнятливість до інновацій може бути цінною рисою, коли йдеться про 

впровадження неперевіреної освітньої примхи, однак інституційна культура 

стабільної організації також може стати надто «несприятливою до ризику», що не 

дозволяє дослідникам пропонувати та випробовувати радикальні теорії, 

адміністраторам пілотувати нові стратегії управління та педагогам намагатися 

використовувати інноваційні педагогічні інструменти на своїх заняттях. 
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Поряд із внутрішньою мотивацією важливим чинником імплементації 

інновацій є автономія. За свідченням Р. Райана (Ryan, 1982), людина, яка відчуває 

себе достатньо компетентною для виконання певного завдання, але не має почуття 

самостійності, не відчує внутрішньої мотивації, необхідної для виконання завдання, 

а тому для імплементації інновацій у вищій освіті автономія є необхідною. 

Дослідники, які працюють в університеті, є висококваліфікованими фахівцями з 

певних дисциплін, які можуть скористатися своїми знаннями для побудови 

найкращого плану дій для досягнення бажаного результату. У науковій літературі з 

управління ступінь автономії, яку отримує учасник процесу прийняття рішень, іноді 

характеризується як «дилема координації-автономії» (Puranam et al., 2006). Однак, 

ментальність виробничих ліній, що вимагає від працівників дотримання певних 

стандартів протягом робочого дня, не стимулюватиме інноваційний клімат у вищій 

освіті. Для збереження автономії необхідною є академічна свобода. Дослідники 

потребують свободи в розробленні теоретичних концепцій, не побоюючись цензури 

чи докорів за «неправильний» чи «непродуктивний» результат. 

Відповідно, всі інновації потребують певних змін: у технологіях, методах, 

структурах. Акцент на інноваціях є однією із визначальних складових стратегій і 

політики протягом останніх десятиліть, як на інституційному, так і на регіональному 

та національному рівнях. Такий акцент вимагає побудови такого підходу до 

організації інноваційної діяльності, що враховує бізнес-середовище та інші 

соціальні структури та спрямований на пошук нових рішень із метою отримання 

вигоди організаціями, суспільством і громадянами (Popescu, 2016). 

Наступним питанням, що привертає увагу дослідників, є класифікація 

інновацій. Так, зокрема, Дж. Шумпетер визначав такі типи інновацій: виробництво 

нових продуктів; використання нових методів виробництва; відкриття нових 

торговельних точок; створення нових форм організацій; відкриття нових джерел 

сировини (Schumpeter, 2005). 

Таке бачення інновацій не надто відрізняється від класифікації інновацій, 

прийнятої ОЕСР у 2005 р., де виокремлено такі типи: 
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 інновація як продукт – створення нового або вдосконаленого продукту з 

точки зору технічних функціональних характеристик, компонентів, матеріалів, 

зручності використання або інших функціональних можливостей; 

 інновація як процес – розвиток нового або вдосконаленого виробництва 

або технології постачання з використанням нових методів роботи та обладнання; 

 маркетингова інновація – упровадження нового методу маркетингу, 

відповідна зміна за зовнішнім виглядом, пакуванням, поширенням або просуванням 

продукту; 

 організаційна інновація – упровадження нових організаційних та 

управлінських методів, що впливають на бізнес-процес і зовнішні зв‟язки компанії 

(OECD, 2005). 

Погоджуючись із думкою Г. Гемель, зауважимо, що остання категорія 

включає управлінські інновації, які в деяких класифікаціях визначаються як 

окремий тип (Hamel, 2006). 

Ще одним критерієм класифікації інновацій є новизна застосованих рішень. 

На підставі означеного критерію можна виокремити дві основні категорії: покрокові 

інновації та радикальні інновації. 

Покрокові інновації складаються з удосконалень існуючих продуктів і 

процесів, ініціатив щодо впровадження нової моделі ринкових важелів. Наприклад, 

в інформатиці потужність мікропроцесорів та об‟єм пам‟яті подвоювалися кожні два 

роки, починаючи з 1985 року, а в автомобільній галузі в 1950–1980-х рр. було 

досягнуто постійного підвищення продуктивності класичних двигунів без 

модифікації їх конструктивної концепції. 

Радикальні інновації стосуються впровадження абсолютно нових рішень, 

заснованих на технологіях. Показовими прикладами в цьому контексті можуть 

слугувати поява радіо, телебачення, комп‟ютерів, адже означені продукти не 

з‟явились у відповідь на потреби ринку, навпаки – до того, як вони були 

представлені на ринку, не було визначено потреб, які нові продукти мали 

задовільнити. У цих випадках нові технології породжують потреби, які раніше не 

існували. Інновації, за твердженням М. Попеску, є новим кордоном якості, від якого 
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залежить адаптація організацій до нових вимог, зокрема щодо досягнення високої 

якості та сталого розвитку організації (Popescu, 2016). 

Класифікуючи інновації, італійські дослідники Л. Кагнаццо, П. Татіччі та  

М. Ботареллі виокремили п‟ять поколінь інновацій (див. табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Покоління інновацій (за Cagnazzo et al., 2009) 

Покоління Характеристика Сильні сторони Слабкі сторони 

Перше 

покоління 

- лінійні; 

- послідовні; 

- зумовлені 

розвитком 

технологій 

- прості; 

- радикальні 

- відсутність 

зворотного 

зв‟язку; 

- відсутність 

орієнтованості на 

ринок; 

- відсутність 

мережевої 

взаємодії; 

- відсутність 

технологічних 

інструментів 

Друге покоління 

- лінійні; 

- послідовні; 

- зумовлені 

потребами ринку 

- прості; 

- покрокові 

- відсутність 

зворотного 

зв‟язку; 

- відсутність 

технологічних 

досліджень; 

- відсутність 

мережевої 

взаємодії; 

- відсутність 

технологічних 

інструментів 

Третє покоління 

- лінійні; 

- послідовні; 

- зумовлені як 

розвитком 

технологій, так і 

потребами ринку 

- прості; 

- покрокові та 

радикальні 

- наявний 

зворотний 

зв‟язок між 

фазами 

- відсутність 

мережевої 

взаємодії; 

- відсутність 

технологічних 

інструментів 

Четверте 

покоління 

- послідовні; 

- паралельна суб-

діяльність; 

- соціальна 

- мережування 

учасників; 

- паралельні фази 

розвитку 

- труднощі з 

визначенням 

рівня надійності; 

- відсутність 
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взаємодія технологічних 

інструментів 

П‟яте покоління - паралельність; 

- соціальна 

взаємодія; 

- сильні 

технологічні 

засоби 

- всепроникні; 

- використання 

складних 

технологічних 

інструментів; 

- мережування 

для розвитку 

інновацій 

- труднощі з 

визначенням 

рівня надійності 

 

Як видно з табл. 1.6, феномен інновацій постійно еволюціонує й нині 

відзначається низкою проявів залежно від вимірів, частоти, модальності реалізації та 

результатів інновацій. Слід зауважити, що перші покоління інновацій продовжили 

далі розвиватися. Разом із тим, попри численні дослідження з означеної проблеми, 

учені так і не дійшли згоди щодо визначення поняття «інновації». 

Цікавою в цьому контексті є думка Е. Бейо та К. Кемпса (Bayó, Camps, 2015) 

щодо того, що кожна компанія (організація) повинна мати власне розуміння 

інновацій відповідно до своєї місії та філософії. При цьому необхідно враховувати 

низку аспектів у процесі формулювання дефініції: 

1. Інновації є процесом, і тому ними слід керувати як процесом. 

2. Процес інновацій абсолютно невіддільний від стратегії. 

3. Мета інновацій полягає в тому, щоб забезпечити ринок рішеннями, що є 

цінними як для клієнтів, так і для компанії. 

4. Інновації передбачають ризик. 

5. Інновації не є простим залученням науково-дослідного або 

технологічного відділу. 

6. Інновація (процес) ≠ Інновація (результат). 

7. Інновації ≠ Творчість, дослідження. 

8. Існують різні види та рівні інновацій. 

9. Інновації є колаборативним процесом. 

10. Ступінь інновацій прямо пропорційний можливостям для створення, 

розвитку та управління інноваційними проєктами (Ceausu et al., 2017, с. 2395). 
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Усупереч концептуальному плюралізму щодо визначення поняття «інновації», 

інноваційна діяльність у працях зарубіжних учених трактується відповідно до 

загальноприйнятого визначення R&D. 

Отже, з огляду на викладені вище міркування, під інноваційною діяльністю в 

медичних коледжах університетів США будемо розуміти систематичну творчу 

роботу для розробки нових або вдосконалених продуктів і процесів у медичній 

сфері та під час підготовки фахівців медичної сфери. 

 

1.4. Концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження 

інноваційної діяльності 

 

Необхідність усвідомлення сутності інноваційної діяльності зумовила появу 

великої кількості теоретичних концепцій, спрямованих як на розкриття природи й 

механізмів означеного процесу, так і на пошук стратегій його оптимізації. 

Принагідно зауважимо, що в зарубіжному науково-педагогічному дискурсі 

поряд із такими термінами, як концепція, теорія часто як синонімічний 

застосовується термін «модель», що іноді суперечить розумінню моделі 

вітчизняними вченими. У межах нашого дослідження, з огляду на поширеність 

даного терміну в наукових працях зарубіжних авторів, його буде вжито як синонім 

до термінів «теорія» та «концепція». 

Також наголосимо, що більшість концепцій розвитку інновацій та 

інноваційної діяльності виникли у другій половині ХХ ст. саме в галузі економіки, а 

вже потім їх розглядали крізь призму інших сфер суспільного життя. Разом із тим, 

існують теоретичні концепції, спрямовані на пояснення механізму розвитку 

інновацій у соціальних системах. 

Першим спробу теоретичного обґрунтування процесу інновацій здійснив 

Дж. Шумпетер у першій половині ХХ ст. Дослідник визначив три стадії означеного 

процесу: винахід, інновація, дифузія. За визначенням Дж. Шумпетера, винахід – це 

перша демонстрація ідеї, інновація – це перше використання винаходу на ринку, 

тоді як дифузія – поширення технології чи процесу на ринку. Як правило, процес 
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дифузії унаочнюється S-подібною кривою, на якій відправна точка інноваційного 

процесу чи технології співпадає з появою на ринку, потім крива стрімко йде вгору, 

символізуючи процес дифузії, поступово уповільнюється під час досягнення 

певного рівня насичення, що, у свою чергу, передбачає необхідність удосконалення 

інноваційного продукту або зниження його вартості (Schumpeter, 1911/1934). 

Такий триступеневий шлях повільного запуску, набору обертів і, зрештою, 

зменшення віддачі характеризує лінійну модель інновацій, покликану відтворити 

постійний шлях проходження трьох послідовних етапів: від базових досліджень 

через прикладні дослідження до розвитку та дифузії технологій. Модель передбачає, 

що наукові досягнення визначають швидкість і напрям інновацій, а оптимальним 

способом збільшення випуску нових технологій є збільшення нових винаходів 

шляхом збільшення частки ресурсів, вкладених в інноваційну діяльність (Nemet, 

2007). 

У своїх ранніх працях, присвячених аналізу рушіїв інновацій,  

Дж. Шумпетер наголошував на визначальній ролі окремого підприємця в 

інноваційному процесі. Більш пізні роботи доводили значення великих фірм, які 

мають ресурси для проведення масштабних наукових досліджень і підтримки нових 

технологій. Відповідно, концепція «творчого знищення», запропонована 

Дж. Шумпетером, яка описує процес заміни старих фірм і старих товарів новими 

фірмами та продуктами, дозволила переосмислити сутність інноваційного процесу. 

Однак, як стверджує В. Раттен, Дж. Шумпетера більше цікавили наслідки інновацій, 

ніж їх причини, і жодна з його робіт «не містить нічого, що можна ідентифікувати 

як теорію інновацій» (Ruttan, 2001). 

Протягом 1950–1960-х рр. теоретичні розвідки з проблем інновацій та 

інноваційної діяльності було сфокусовано на джерелах інновацій. Зокрема, автори 

досліджували процес просування інновацій в організаціях шляхом ефективного 

управління науково-дослідними відділами та інноваційною діяльністю. Крім того, 

макроекономічний аспект інновацій було досліджено в роботах Р. Солоу та інших 

авторів, які вивчали відносне значення різних факторів для зростання національних 

економік (Solow, 1957). 
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Використовуючи лінійну модель інновацій, Р. Нельсон у 1959 р. та К. Ерроу в 

1962 р. досліджували питання, чи достатнім є рівень інвестицій в інноваційну 

діяльність для задоволення національних економічних потреб (Nelson, 1959; Arrow, 

1962). Вони дійшли висновку, що соціальна віддача від інвестицій в інноваційну 

діяльність перевищує приватну віддачу окремої фірми, яка не може повною мірою 

скористатися плодами своїх інвестицій через можливість легкого і зазвичай 

безоплатного копіювання запроваджуваних нею інноваційних процесів чи 

технологій, унаслідок чого нові знання «перетікають» до інших фірм і споживачів. 

Це, у свою чергу, може критично зменшити кількість приватних ініціатив, 

необхідних для соціально оптимального рівня інновацій. 

Слід наголосити, що Р. Нельсон та К. Ерроу не були одинокі у своїх 

намаганнях з‟ясувати соціальний ефект від інновацій. Зокрема, однією з 

найдавніших теорій інновацій у галузі суспільних наук є теорія дифузії інновацій 

(Diffusion of Innovation Theory), розроблена Е. М. Роджерсом у 1962 році. Як 

зазначалося нами вище, поняття дифузії інновацій в економічній площині 

обґрунтовував Дж. Шумпетер, однак Е. М. Роджерс поставив за мету пояснити, як із 

часом ідея чи продукт набирає обертів і поширюється в певній соціальній системі. 

Кінцевим результатом такої дифузії є те, що люди, як частина соціальної системи, 

адаптують нову ідею, поведінку чи продукт. Адаптування означає, що людина 

робить щось інакше, ніж те, як було раніше (придбання чи використання нового 

товару, засвоєння нової поведінки тощо). Отже, людина має сприймати ідею, 

поведінку чи продукт як нові чи інноваційні. Саме завдяки цьому, на думку  

Е. М. Роджерса, можлива дифузія, яку вчений трактує як «процес, під час якого 

інновація передається через певні канали членам соціальної системи» (Rogers, 1962, 

с. 5). 

Слід зауважити, що адаптування нової ідеї, поведінки чи продукту (тобто 

«інновації») в соціальній системі не може відбуватись одночасно; швидше це 

процес, під час якого деякі люди швидше сприймають нововведення, ніж інші. 

Дослідники встановили, що особи, які швидко сприймають інновації, значно 

відрізняються від осіб, які сприймають ці нововведення повільніше. Просуваючи 
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інновацію до цільової групи, важливо розуміти її характеристики, що допоможуть 

або стануть на заваді прийняттю інновації. У цьому контексті вчені виокремлюють 

категорії осіб на підставі їх здатності до адаптування інновацій, а саме:  

 інноватори – особи, які хочуть першими спробувати інновації. Вони 

відкриті й зацікавлені в нових ідеях, готові ризикувати й часто першими 

розробляють нові ідеї. Для того, щоб зацікавити означену категорію, потрібно дуже 

мало зусиль; 

 особи, які швидко адаптують інновації – володіють лідерськими 

якостями, із задоволенням виконують лідерські ролі. Вони усвідомлюють 

необхідність змін і тому дуже комфортно приймають нові ідеї. Як правило, такі 

особи не потребують додаткової інформації, щоб переконатися в необхідності змін, 

натомість їх приваблюють посібники з упровадження нових продуктів; 

 більшість, яка швидко сприймає інновації – такі особи рідко є лідерами, 

але вони приймають нове раніше, ніж пересічний громадянин. Зважаючи на цей 

факт, їм зазвичай потрібно бачити докази того, що нововведення працює, до того, як 

вони будуть готові його прийняти. Переконати означену категорію осіб у 

необхідності запровадження інновацій можуть історії успіху та докази ефективності 

інновацій; 

 більшість, яка повільно сприймає інновації – особи, які скептично 

ставляться до змін; вони приймуть нововведення лише після того, як їх спробує 

більшість. Для переконання такої категорії слід використовувати інформацію про те, 

скільки інших людей випробували інновацію та успішно її прийняли; 

 особи, які не встигають за інноваціями – пов‟язані традицією і дуже 

консервативні, скептично ставляться до змін і є найважчою групою для 

запровадження інновацій. Для їх переконання використовується статистика, 

залякування й тиск з боку інших категорій осіб (Diffusion of Innovation Theory). 

Адаптування інновації здійснюється в декілька етапів, протягом яких 

відбувається дифузія, зокрема: 1) усвідомлення необхідності інновації; 2) рішення 

про прийняття (або відхилення) інновації; 3) початкове використання інновації для її 

тестування; 4) продовження використання інновації. Відповідно, дослідники 
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виділяють п‟ять основних чинників, що впливають на прийняття інновації, і кожен 

із цих чинників різною мірою сприяє усвідомленню необхідності впровадження 

інновацій окресленими вище категоріями: 

 відносна перевага – ступінь, коли інновація сприймається як краща, ніж 

ідея, програма чи продукт, який вона замінює;  

 конкурентоспроможність – наскільки інновація відповідає цінностям, 

досвіду та потребам потенційних користувачів; 

 складність – наскільки складною є інновація для розуміння та/або 

використання; 

 здатність до випробування – можливість експериментальної перевірки 

інновації до того, як буде ухвалено рішення про її адаптування; 

 можливість виявлення результату – міра, у якій інновація дає відчутні 

результати (Diffusion of Innovation Theory). 

На думку автора теорії дифузії інновацій Е. М. Роджерса, означена теорія має 

низку обмежень. Так, теоретичні положення, зокрема і класифікація категорій осіб 

на основі їхньої здатності адаптувати інновації, не стосуються галузі охорони 

здоров‟я, а тому її слід з обережністю застосовувати під час прийняття нових 

способів поведінки чи інновацій у цій галузі. Адже застосування означеної теорії на 

практиці сприяє прийняттю нової поведінки, а не припиненню чи запобіганню 

певних проявів. Також теорія не враховує особисті ресурси або соціальну підтримку 

людини для прийняття нової поведінки (або інновацій). Разом із тим, у галузі 

охорони здоров‟я теорія дифузії інновацій використовується для прискорення 

прийняття важливих програм з охорони здоров‟я, що, як правило, спрямовані на 

зміну поведінки соціальної системи. Наприклад, розроблено стратегію для 

розв‟язання проблеми охорони здоров‟я, і ця стратегія втручання просувається в 

соціальній системі з метою її прийняття (на основі теорії дифузії інновацій). 

Найуспішніше прийняття програми охорони здоров‟я є результатом розуміння 

цільової групи та чинників, що впливають на швидкість їх прийняття (Rogers, 1962). 
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Крім охорони здоров‟я, теорія дифузії інновацій застосовується в багатьох 

сферах, зокрема комунікаціях, сільському господарстві, кримінальному правосудді, 

соціальній роботі та маркетингу.  

В останній чверті ХХ ст. у розвитку теорії інновацій простежувалися три 

підходи до розуміння технологічних змін, утілені в моделях індукованих інновацій, 

еволюційних моделях та моделях, які характеризують шлях інновацій. Якщо 

еволюційні теорії та моделі, які характеризують шлях інновацій, підкреслюють 

важливість ухвалених у минулому рішень, які можуть стримувати сучасні інновації, 

то моделі індукованих інновацій підкреслюють важливість змін відносних цін у русі 

до технічних змін (Foxon, 2003). 

Модель індукованих інновацій унаочнює залежність швидкості та напряму 

технічних змін від змін в економічному середовищі. Модель акцентує на драйверах 

ринку, а отже, механізми збільшення попиту вважаються важливими. Ключова ідея 

означеної моделі полягає в тому, що зміна відносних цін факторів виробництва 

стимулює інновації, спрямовані на економію використання фактору, який став 

відносно дорогим. Наприклад, під час здорожчення робочої сили щодо капіталу 

інновації спрямовуватимуться на більш економічні технології (Foxon, 2003). 

Переходячи до розгляду еволюційних моделей інновацій, зауважимо, що вони 

беруть свій початок у галузі економіки (Nelson, Winter, 1982; Dossi et al., 1982). З 

погляду означених теорій, інновація розглядається як шляхозалежний процес, у 

межах якого інновації розробляються завдяки взаємодії різних суб‟єктів, а потім 

тестуються на ринку. Ці взаємодії та ринкові тести значною мірою визначають, які з 

розроблених продуктів є успішними, тим самим впливаючи на майбутній шлях 

економічного розвитку. Робота Г. Саймона (1982) щодо теоретичних засад процесу 

ухвалення рішень та розв‟язання проблем справила значний вплив на розвиток 

наукового дискурсу з питань інновацій та появу методів дизайнерського мислення, 

які використовують творчість для розв‟язання складних проблем (Verganti, 2009) у 

галузі інноваційної діяльності як у приватному, так і в державному секторі 

організацій. 
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На думку К. Івай, центральним ядром будь-якої еволюційної теорії, гідної 

мати таку назву, є дарвінівський механізм відбору – найсильніший виживає й 

поширює свої визначні риси завдяки більшій швидкості відтворення. Що стосується 

економічних еволюційних моделей, то цей механізм відбору випрацьовується через 

різницю темпів зростання між високоприбутковими фірмами та фірмами з низьким 

рівнем прибутку (або між великими фондами капіталу з низьким рівнем прибутку та 

низькими фондовими запасами капіталу) (Iwai, 2000). 

В основному, стверджує автор, є два засоби, за допомогою яких фірма може 

просунути свої технології – інновації та імітації. Фірма може досягти успіху в 

застосуванні нової та кращої технології завдяки власним науково-дослідним 

зусиллям. Фірма може підвищити свою ефективність, успішно копіюючи технології 

іншої фірми. Потім еволюція стану технологій визначається динамічною взаємодією 

інновацій та імітацій. Спочатку розглянемо процес імітації (наслідування). 

Незаперечним є факт, що технологічна інформація не є чистим суспільним 

благом, що знаходиться у вільному доступі для фірм. Однак, воно не може 

вважатися й чистим приватним благом. Як зауважує К. Ерроу (Arrow, 1962, с. 615), 

«саме використання інформації будь-яким продуктивним способом обов‟язково 

поширює її, принаймні частково» і «мобільність персоналу між фірмами забезпечує 

спосіб поширення інформації». Навіть якщо права власності належать власникам 

нової технології, вони можуть створити лише частковий бар‟єр, «оскільки існують 

величезні очевидні труднощі у визначенні будь-якого виразного інформаційного 

елементу та його диференціації від інших подібних звукових елементів». Отже, нова 

технологія неминуче пошириться серед фірм завдяки їхній імітаційній діяльності. І 

її секрет швидше просочується, оскільки все більше фірм починає використовувати 

цю технологію для виробництва. Завжди є елемент ефекту смуги в поширенні нових 

ідей або нових речей (Iwai, 2000). 

Лише у випадку, коли невелика частка фірм використовує кращі технології, 

імітація утруднена, а зростання користувачів є повільним. Але одна імітація 

породжує іншу, і невдовзі механізм руху запускається. Зростання частки найкращих 

технологій прискорюється, поки половина фірм не адаптує їх. Потім зростання 
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починає сповільнюватися, тоді як сама частка продовжує зростати, поки не поглине 

всіх представників галузі. Зрештою, найкраща технологія буде домінувати над усією 

галуззю. Такий процес технологічної дифузії є не що іншим, як економічним 

аналогом еволюційного процесу «ламаркізму» (теорії еволюції, заснованої на 

припущенні, що фізичні зміни організмів протягом їхнього життя (більший розвиток 

органу чи частини через збільшення використання) можуть передаватися нащадкам 

(Encyclopaedia Britannica. Lamarckism). 

Разом із тим, автор зауважує, що досягнення тривалого стану галузі, коли 

кожен учасник ринку має повний доступ до найкращих технологій, є неможливим, 

оскільки йому перешкоджають інновації або, за твердженням  

Дж. Шумпетера, «нове поєднання» (Schumpeter, 1961). А тому функція інноваційної 

діяльності полягає саме у знищенні еволюційної тенденції до статичної рівноваги. 

К. Івай за допомогою математичних розрахунків доводить правомірність своїх 

тверджень. Так, згідно з автором, у якийсь момент одна з фірм досягає успіху в 

упровадженні нових та кращих технологій у певній галузі. З цього часу означена 

інноваційна технологія переймає найкращий індекс технології та індекс колишньої 

найкращої технології знижуються. Цей період учений називає «інноваційним часом» 

для даної інноваційної технології. Тривалість інноваційного часу залежить від того, 

як швидко менш інноваційні фірми запровадять означену інновацію (Iwai, 2000,  

с. 8). 

Однак, інновації не є поодиноким явищем. З‟являється нова інновація і 

починається новий раунд конкурентної боротьби за кращі технології. І не раніше, 

ніж буде названий новий переможець цієї гри, проходить ще один раунд 

технологічного змагання. К. Івай наголошує, що розвиток інноваційної технології є 

динамічною взаємодією двох протилежних технологічних сил – появи імітацій та 

творчого руйнування інновацій. Хоча перша сила працює як рівноважна, що прагне 

наблизити технологічний стан до рівноваги, друга працює як нерівноважна сила, що 

руйнує цю тенденцію до вирівнювання (Iwai, 2000, с. 9). 
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Отже, можемо констатувати, що еволюційні теорії інновацій пояснюють 

процес їх розвитку з погляду провідних положень теорій еволюції Ч. Дарвіна та  

Ж. Б. Ламарка, які застосовуються в галузі економіки та менеджменту. 

З іншого боку, еволюційні теорії інновацій пояснюють сутність технологічних 

змін, що є повільними та поступовими, випливають із взаємодії низки змінних, що 

належать до економічної, соціальної, інституційної та технологічної сфер. Зміни в 

одному вимірі створюють напруженість з іншими, що спричиняє подальші зміни та 

створює безперервні петлі зворотного зв‟язку між різними вимірами (Stenzel, 2007). 

На думку вчених, технологічні зміни в даному контексті можуть розглядатися крізь 

призму ідей «обмеженої раціональності» та «невизначеності». 

Ідея обмеженої раціональності передбачає, що суб‟єкти, які ухвалюють 

рішення (як приватні особи, так і фірми), мають обмежені можливості щодо збору й 

обробки інформації. Замість того, щоб бути абсолютно раціональними 

максимізаторами прибутку, вони ухвалюють рішення, які задовольняють певні 

критерії, жертвуючи іншими, тобто вони «задовольняють», а не оптимізують. У 

цьому випадку цей спосіб оперативного досягнення певних мінімальних критеріїв, а 

не спроба знайти найкраще можливе рішення, стає тим, що Р. Нельсон та С. Вінтер 

називають «рутиною», тобто будь-яким технічним, процедурним, організаційним 

або стратегічним процесом або технологією, що використовується фірмою як 

частина її звичайної бізнесової діяльності, наприклад, її інноваційної (R&D) 

стратегії (Nelson, Winter, 1982). 

«Рутина» поступово змінюються у процесі пошуку кращих технологій. 

Оскільки фірми мають обмежену раціональність, такі пошукові процеси, як правило, 

будуть спрямовані на поступові поліпшення (можливо, наслідуючи практику інших 

фірм), і будуть припинені, коли фірми досягнуть заданого рівня прагнення. Отже, 

будь-яка досягнута рівновага не може вважатись оптимальною або максимально 

ефективною. 

Важливим наслідком обмеженої раціональності є те, що очікування фірм від 

майбутнього мають фундаментальний вплив на ухвалення поточних рішень. 

Інновації неодмінно характеризуються невизначеністю щодо майбутніх ринків, 
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технологічного потенціалу та регуляторного середовища. Очікування фірм від цих 

факторів впливатимуть на напрями їхніх інноваційних пошуків, і оскільки 

очікування часто неявно або явно діляться між фірмами в одній галузі, це допомагає 

пояснити, чому технології розвиваються за певними траєкторіями (Foxon, 2003). 

Як стверджують науковці (Meijer et al., 2007), внутрішньо невизначений 

характер інноваційних рішень переважно стосується інноваційних рішень щодо 

нових технологій, тобто тих, що все ще перебувають на початковій стадії розвитку. 

З одного боку, високий рівень невизначеності означає широкі можливості, які 

відкриває нова технологія. З іншого боку, така невизначеність не дозволяє точно 

спрогнозувати успіх чи провал технологічного шляху. 

Невизначеність може виникнути не лише щодо самої технології, але й щодо 

соціально-інституційного середовища, у якому буде застосована нова технологія. На 

ранніх стадіях розробники технологій сприйматимуть невизначеність щодо потреб 

користувачів та попиту ринку, тоді як потенційні користувачі сприйматимуть 

невизначеність щодо того, що може запропонувати нова технологія. Відповідно, 

дослідники виокремлюють такі типи невизначеності в розробленні й упровадженні 

нових технологій: технологічну, ресурсну, конкурентоспроможну, постачальницьку, 

споживацьку та політичну (Meijer et al., 2007). 

Отже, можемо констатувати, що й обмежена раціональність, і невизначеність 

у цілому сприяють поступовому запровадженню інноваційних продуктів чи 

процесів. 

На засадах еволюційної моделі Р. Нельсон і С. Вінтер у 1970–1980-х рр. 

зробили спробу вибудувати найбільш загальну теорію інновацій (Nelson, Winter, 

1982), що базувалася на таких положеннях: 

 провідною характеристикою інновацій є невизначеність, особливо на 

ранніх етапах, коли існує безліч варіантів розв‟язання технологічної проблеми або 

потреб користувачів; 

 інституційна структура відіграє важливу роль у стимулюванні чи 

створенні бар‟єрів для інновацій. 
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Виходячи з цього, інноваційна діяльність (R&D) розглядається як процес 

пошуку рішень, що керується як технологічними можливостями (пропозиція-

поштовх), так і потребами користувачів (попит-потяг), створюючи різноманітні 

можливості. Вони перевіряються в середовищі, що складається як із ринкових, так і 

з неринкових елементів. Неринковий елемент виникає внаслідок наявних 

інституційних структур, наприклад регламенту та кодексу поведінки. Разом 

домінувальний набір технологій та інституцій формують технологічний режим. Це 

спрямовує інноваційну діяльність за певними траєкторіями, що, як правило, 

сприяють поступовому впровадженню інноваційних продуктів або процесів. 

Паралельно з удосконаленням теоретичних положень еволюційних моделей, у 

80-х рр. ХХ ст. з‟являються альтернативи лінійним моделям інновацій, зокрема 

Модель ланцюгових зв‟язків (Chain-link model) (Kline, Rosenberg, 1986). 

Як зазначалося нами вище, лінійні моделі інновацій розроблялися з метою 

концептуального впорядкування інноваційного процесу, однак, на думку їх 

опонентів, вони дещо викривляють його сутність, представляючи означений процес 

виключно як лінійний. Згідно з лінійною моделлю, розвиток інноваційної діяльності 

може бути представлений за таким алгоритмом (див. рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Інноваційний процес з позицій лінійної моделі 

Разом із тим, критики означених моделей (Kline, Rosenberg, 1986, с. 286) 

наголошують на відсутності зворотного зв‟язку на різних етапах розвитку 

інноваційної діяльності, так само як відсутній зворотній зв‟язок зі споживачами 

інноваційних продуктів.  

Більш придатними в цьому контексті С. Кляйн та Н. Розенберг вважають 

модель ланцюгових зв‟язків, елементи якої представлені на рис. 1.4. 

 

 

 

 

Дослідження Розробки Виробництво Маркетинг 
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Рис. 1.4. Елементи моделі ланцюгових зв‟язків (Kline, Rosenberg, 1986, с. 289) 

Автори означеної моделі наголошують, що інноваційний процес відбувається 

в умовах невизначеності, швидких змін, а тому може відбуватися в декількох 

напрямах. Разом із тим, дослідники виділяють головний напрям розвитку 

інновацій – так званий «центральний ланцюг інновацій», що починається з проєкту, 

проходить стадії розроблення, виробництва та маркетингу – власне ті стадії, що 

описуються лінійними моделями. Водночас іншими шляхами є зворотні зв‟язки, що 

позначають напрями співпраці зі стейкхолдерами у процесі проєктування, 

розроблення, виробництва й поширення інновацій з урахуванням потреб ринку та 

індивідуальних потреб споживачів. У цьому контексті С. Кляйн та Н. Розенберг 

зауважують, що потреби ринку можна задовольнити лише через розв‟язання 

технологічних проблем, додаючи, що протиставлення «ринкові двигуни» – 

«технологічні двигуни» є дещо штучним, оскільки кожна ринкова потреба, 

потрапляючи в інноваційний цикл, з часом призводить до створення нових проєктів, 

а кожен новий успішний проєкт спричиняє появу нових ринкових умов (Kline, 

Rosenberg, 1986). 

Отже, крім центрального ланцюга, модель ланцюгових зв‟язків передбачає 

наявність: 

 численних зворотних зв‟язків, що пов‟язують та координують 

інноваційну діяльність (R&D) з галуззю виробництва й маркетингу; 

 бокових зв‟язків із науковими дослідженнями протягом усього 

центрального ланцюга; 

 тривалі масштабні дослідження для створення резерву інновацій; 

 потенціювання абсолютно нових продуктів чи процесів від наукових 

досліджень; 
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 збагачення наукової галузі продуктами інноваційної діяльності (Kline, 

Rosenberg, 1986, с. 303). 

Окреслена вище модель стала не єдиною альтернативою традиційній лінійній 

моделі інновацій. Кінець ХХ ст. ознаменувався намаганням створити теоретичні 

концепції, які би показували складність і взаємозалежність інноваційного процесу. 

Зокрема, у межах нашого дослідження заслуговує на увагу «Рамка інноваційної 

системи» (Innovation System Frame). 

Цю модель було вперше запропоновано в документі ОЕСР, відомому як 

«Керівництво Осло» (OECD, 2005), на позначення інноваційних технологічних 

продуктів і процесів на рівні фірми чи підприємства. У цьому контексті 

концептуальна основа так званої «Рамки інноваційної системи» використовується 

для класифікації системних умов на чотири окремі домени, що стосуються 

інноваційного потенціалу (Speirs et al., 2008), а саме: 

 рамкові умови – зовнішня зона, у якій знаходиться фірма: 

 основна освітня система; 

 інфраструктура комунікацій; 

 фінансові установи, що визначають доступ до капіталу; 

 законодавчі та макроекономічні регулятори; 

 доступність ринку, включаючи розмір ринку та простоту доступу; 

 галузева структура, включаючи існування фірм-постачальників у 

додаткових галузевих секторах; 

 науково-технічна база – науково-технічні установи, що підтримують 

бізнес-інноваторів; 

 фактори трансферу – фактори, які впливають на передачу інформації 

фірмам та навчання фірм; 

 інноваційне динамо – складна система факторів, які формують 

інноваційний потенціал фірми чи підприємця, тобто схильність до інновацій. 

Взаємозв‟язок означених доменів візуалізовано на рис. 1.5. 

Зауважимо, що розміщення інноваційного динамо в центрі рамки системи 

символізує важливість фірми (або підприємця) для економіки, яка має бути 
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інноваційною. Дослідження ОЕСР щодо характеристик, які роблять фірми 

інноваційними, й особливостей генерування інновацій у компаніях засвідчили, що 

схильність фірми до інновацій залежить від технологічних можливостей, з якими 

вона стикається. Крім того, фірми різняться здатністю до розпізнавання й 

використання технологічних можливостей. Щоб упроваджувати інновації, фірма 

мусить з‟ясувати, які це можливості, розробити відповідну стратегію та мати умови 

для перетворення цих ресурсів на справжню інновацію – і робити це швидше, ніж її 

конкуренти (OECD, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. «Рамка інноваційної системи» (Speirs et al., 2008) 

Модель «Національних інноваційних систем» (National Innovation Systems) 

фокусується на індивідуальному та порівняльному аналізі інноваційних систем у 

різних країнах світу за низкою технологій. Зокрема, головна ідея полягає в тому, що 

ключові інституційні драйвери знаходяться на національному рівні. Концепція 

національної інноваційної системи вперше була розроблена наприкінці 80-х рр. 

ХХ ст. під час дослідження японської економіки. К. Фрімен і К. Перес (1988) 

визначили національну інноваційну систему як «мережу установ у державному та 
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приватному секторах, діяльність і взаємодія яких ініціює, імпортує, модифікує та 

поширює нові технології». Дослідження К. Фрімена і К. Перес підкреслило 

позитивну роль уряду, який, тісно співпрацюючи з промисловістю та науковою 

базою, має забезпечити: 

 визначення напряму й підтримку розвитку, а також маркетинг передових 

технологій; 

 комплексний підхід до інноваційної діяльності (R&D), проєктування, 

закупівель, виробництва та маркетингу в межах великих фірм; 

 високий рівень освіти та наукової культури в поєднанні з практичним 

навчанням і постійним оновленням промисловості. 

У свою чергу, Б. Лундвел наголошував на ролі взаємодії між користувачами та 

виробниками, що полегшує потік інформації та знань, пов‟язує технологічні 

можливості з потребами користувачів. Через фундаментальну невизначеність 

інновацій, на думку автора, така взаємодія виходить за межі чисто ринкових 

механізмів і ґрунтується на взаємній довірі та взаємовизнаних кодексах поведінки 

(Lundvall, 1988). 

Подальшого розвитку ідея національних інноваційних систем отримала в 

роботі Р. Нельсона (1993), який здійснив емпіричне дослідження та порівняння 

національних інноваційних систем 15 країн. У результаті автор дійшов висновку, що 

«значною мірою відмінності в інноваційних системах показують відмінності в 

економічних та політичних контекстах і пріоритетах країн». Ці відмінності показали 

особливості інституційних структур різних країн, у тому числі системи професійної 

підготовки та науково-дослідної роботи в закладах вищої освіти, інноваційну 

діяльність підприємств, фінансові установи, органи управління, державну 

інфраструктуру, що визначає національну валютну, фіскальну й торгову політику 

(Foxon, 2006). 

Пізніше ОЕСР удосконалила модель національних інноваційних систем, яка 

отримала широке впровадження (OECD, 1997). У межах означеної моделі 

інноваційний процес характеризується наявністю різних суб‟єктів та установ (малих 

та великих фірм, користувачів, урядових і регуляторних органів, університетів, 
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науково-дослідних установ), взаємодією та потоками знань, фінансуванням і 

впливом між ними, а також стимулами для інновацій, створених інституційною 

структурою.  

У доповіді «Динамізація національних інноваційних систем» (Remoe, Guinet, 

2002) наголошується, що в основу моделі національних інноваційних систем 

покладено інтерактивну модель інноваційного процесу, що акцентує обмін 

ринковими та неринковими знаннями між фірмами, установами й залученими 

людськими ресурсами. 

С. Ремо та Дж. Гіне узагальнили теоретичні положення моделі національних 

інноваційних систем таким чином: 

 основою інновацій є інноваційна фірма, але інноваційні можливості 

фірми є обмеженими через ринкові та системні збої; 

 інноваційний потенціал фірми пов‟язаний із її здатністю поєднувати 

знання із зовнішніх і внутрішніх джерел. Відповідно, нагальним стає розвиток 

зв‟язків та управління перехідним процесом; 

 фірми можуть обирати серед низки режимів інновацій, а тому важливо 

обрати той режим, який найбільше відповідає їхнім потребам; 

 технологічні інновації відіграють вирішальну роль, але нетехнологічні 

форми інновацій потребують більшої уваги; 

 інновації фірми можуть бути схарактеризовані з точки зору 

інноваційного процесу або продукту, але їхня інноваційна поведінка передбачає 

оновлення самої фірми (Remoe, Guinet, 2002). 

Теоретики моделі національних інноваційних систем вважають фірму 

основою інноваційної системи. Разом із тим, більш пізні дослідження спираються на 

концепцію «кластерів» інноваційних фірм і залучених організацій (див. рис. 1.6). 

Отже, концепція кластерів наголошує на залежності національних 

інноваційних систем від взаємодії, і така взаємодія посідає центральне місце серед 

цілей національних інноваційних систем (у такому випадку генерується нелінійна 

модель інновації). Взаємодія включає три основні ідеї: 
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 конкуренція, що стимулює інновації через суперництво між 

інноваційними фірмами; 

 обмін знаннями між фірмами, включаючи приховані й технологічні 

знання; 

 мережування або трансфер знань шляхом співпраці та створення 

довгострокових інноваційних мереж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Модель національних інноваційних систем (Speirs et al., 2008) 

 

Якщо модель національних інноваційних систем фокусується на 

регіональному аспекті інновацій, зумовлених державною політикою та 

регіональними особливостями інституційних структур, то вихідною точкою моделі 

технологічних інноваційних систем (Technological Innovation Systems) є технологічні 

зміни.  
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процесу, оскільки через велику кількість учасників, взаємозв‟язків та інституцій 

важко прослідкувати динаміку означеного процесу. Саме тому прибічники моделі 

національних інноваційних систем зосереджують увагу на структурі, а не появі 

інноваційних систем та динаміці їх розвитку. 

Натомість у моделі технологічних інноваційних систем кількість учасників, 

мереж та відповідних інституцій, як правило, є значно меншою, що зменшує її 

складність. Це особливо стосується технологічних інноваційних систем, що 

знаходяться на стадії формування. Як правило, нова інноваційна система 

складається з відносно невеликої кількості учасників і лише невелика кількість 

установ відповідає потребам нової технології. Таким чином, застосування моделі 

технологічних інноваційних систем дозволяє простежити динаміку та краще 

усвідомити сутність інноваційних систем (Hekkert, Negro, 2009). У той самий час, 

пропоненти моделі технологічних інноваційних систем не заперечують той факт, що 

взаємодія учасників у межах означеної моделі відбувається в регіональному та 

національному контекстах (див. рис. 1.7). 

Дослідники С. Якобсон і Е. Бергек визначають такі основні елементи 

технологічних інноваційних систем: 

 учасники (та їхні компетентності), включаючи фірми, користувачів, 

постачальників, інвесторів та інші організації (на противагу ідеї кластерів у моделі 

національних інноваційних систем); 

 мережі, що є каналами для трансферу прихованих та явних знань (на 

противагу ідеї факторів трансферу або зв‟язків); 

 інституції, які є суб‟єктами управління та створюють середовище, у 

якому функціонують усі суб‟єкти (на противагу рамковим умовам або інноваційній 

інфраструктурі) (Jacobsson, Bergek, 2004). 

Зауважимо, що загалом рамки інноваційної системи, як правило, 

передбачають широке визначення інституцій, включаючи не лише офіційні правила 

в системах маркетингу, регуляції та планування, але й неформальні «норми, правила 

та цінності» в організаціях та суспільстві, які визначають різні шляхи співпраці й 
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конкуренції учасників. При цьому важливу роль в інноваційних процесах відіграють 

і неформальні інституції (Winskel, Moran, 2008). 

Підкреслимо, що теоретики моделі технологічних інноваційних систем 

великого значення надають аналізу функцій інноваційної системи (Speirs et al., 

2008), що є важливими для досягнення успіху інноваційної системи. У цьому 

контексті заслуговує на увагу дослідження (Jacobsson, Bergek, 2004), автори якого 

запропонували аналіз процесів технологічної системи крізь призму виконання низки 

основних функцій, що безпосередньо впливають на розвиток, поширення й 

використання нової технології, а отже, на ефективність інноваційної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Взаємодія учасників технологічних інноваційних систем 
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Такі функції включають: 

 підприємницьку діяльність; 

 розвиток знань, у тому числі «навчання шляхом пошуку» та «навчання 

шляхом дії», та поширення знань; 

 керівництво пошуком; 

 формування ринку (визначення ринкових ніш або маніпулювання 

ринковими умовами за допомогою економічних інструментів, як-то сприятливі 

податкові режими або мінімальні квоти на споживання); 

 мобілізація ресурсів: ресурси, як фінансові, так і людські, є основним 

внеском у всі заходи в межах інноваційної системи; 

 створення легітимності/протидії спротиву змінам – для того, щоб добре 

розвиватися, нова технологія повинна стати частиною чинного режиму або навіть 

подолати його; 

 розвиток позитивних зовнішніх ефектів (Jacobsson, Bergek, 2004). 

Учені доводять, що чим більше цих системних функцій буде виконано, тим 

кращою буде ефективність інноваційної системи, що призведе до більших шансів на 

успішний розвиток, поширення й упровадження інновацій/нових технологій. 

Важливим є як індивідуальне виконання кожної функції системи, так і динаміка 

взаємодії між функціями. Добре налагоджена взаємодія між функціями сприятиме 

посиленню динаміки в системі, тоді як недосконалі механізми взаємодії можуть 

спричинити її колапс (Negro et al., 2008). 

У нашому дослідженні важливим є також звернення до моделі «потрійної 

спіралі» інновацій, яка пов‟язана з відносинами між університетом, промисловістю 

та урядом (The Triple Helix of University-Industry-Government Relations), 

запропонованої американським науковцем Г. Іцковіцем та його колегою з 

Амстердамського університету Л. Лейдесдорффом, які зосереджували увагу на 

мережевому накладанні комунікацій та очікувань, що змінювали інституційні 

механізми між університетами, промисловістю й урядом (Etzkowitz, Leydesdorff, 

2000) і застосовували цю модель для вивчення економік, заснованих на знаннях 

(Cai, Etzkowitz, 2020). 
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Г. Іцковіц, аналізуючи епістолярну спадщину К. Комптона, президента 

Массачусетського технологічного інституту (1930–1948), виявив позитивну 

взаємодію між університетом, виробництвом та урядом, спрямовану на вирішення 

проблем у регіоні, що занепадав. У результаті, модель «потрійної спіралі» інновацій 

було створено на основі спостереження, аналізу й позначень певних інноваційних 

досягнень (успішної практики регіональних інновацій до 1990-х рр.), за яких 

економічне зростання все більше базувалося на досягненнях науки й технологій 

(Cai, Etzkowitz, 2020). Валідність цієї моделі була доведена під час спостереження за 

спільним розвитком Стенфордського університету та Кремнієвої долини (Zhou, 

Etzkowitz, 2021). 

Так, Г. Іцковіц та Л. Лейдесдорфф зазначали, що «історично національна 

організація інноваційної системи стала важливою у визначенні конкуренції. Проте 

реорганізація промислових секторів і національних держав виникає внаслідок появи 

нових технологій (біотехнологій, ІКТ тощо). Подальші перетворення можна 

проаналізувати з позиції (нео)еволюційних механізмів. Університетські дослідження 

поступово займатимуть місце в «лабораторії» таких наукоємних мережевих 

переходів» (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). 

За концепцією дослідників, у суспільстві, заснованому на знаннях, кордони 

між державним і приватним сектором, наукою та технологіями, університетами та 

промисловістю поступово мають зникати, внаслідок чого з‟являється система 

взаємодії, що має площини перетину, тобто кожна галузь, зберігаючи свою 

первинну роль та ідентичність, може виконувати в певних ситуаціях роль іншої 

(Рис. 1.8). Так, університет виконує роль промисловості, підтримуючи створення 

стартапів у інкубаторних та прискорювальних проєктах (Leydesdorff, Etzkowitz, 

1996). 

Особливістю цієї моделі є те, що університет має статус, як і два інші агенти, 

тобто є рівноправним учасником інноваційної діяльності. 

Автори моделі «потрійної спіралі» інновацій виокремили три її типи: 

статистичний, невтручання та збалансований (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). 

Характеристику кожного типу моделі наведено в табл.1.7. 
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Рис. 1.8. Концепція моделі «потрійної спіралі» інновацій за (Leydesdorff, 

Etzkowitz, 1996). 

Таблиця 1.7 

Типи моделі «потрійної спіралі» інновацій 

Тип моделі «потрійної 

спіралі» 

Характеристика Період у історії 

США 

Статистичний Уряд контролює 

університет і 

промисловість (навіть коли 

представники університету 

та промисловості є 

частиною уряду); відіграє 

провідну роль у розробці 

проєктів та наданні 

ресурсів для нових 

ініціатив 

Друга світова 

війна  

Невтручання Університет, 

промисловість та уряд – 

окремі й незалежні один 

від одного. Кожен учасник 

відносин взаємодіє з 

іншим незначною мірою 

через міцні кордони 

Перші повоєнні 

роки 

Збалансований Є результатом діалектики 

між моделлю невтручання 

та практичними 

потребами. Створює 

інфраструктуру знань з 

інституційними сферами, 

що заходять одна на одну, 

при чому кожна з них 

Період холодної 

війни.  

Кінець ХХ ст. – 

20-ті рр. ХХІ ст. 

Університет – 

джерело нових 

знань та 

технологій 

Промисловість – 

центр виробництва 

Уряд – джерело 

договірних 

відносин 
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виконує роль іншої та 

взаємодіє з гібридними 

організаціями, які 

виникають на поверхнях 

перетину 

 

Систематизовано за (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000; Cai, Etzkowitz, 2020) 

 

Наразі збалансований тип моделі «потрійної спіралі» інновацій (рис. 1.9) є 

сприятливим для регіонального економічного зростання й підприємництва за 

допомогою розуміння динаміки взаємодії між університетом, промисловістю та 

урядом (Cai, Etzkowitz, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Збалансований тип моделі «потрійної спіралі» інновацій за 

(Etzkowitz, Leydesdorff, 2000), де У1 – уряд, У2 – університет, П – промисловість 

 

Проте, Ю. Кай та Г. Іцковіц зазначають, що «чиста модель зі збалансованою 

взаємодією між трьома спіралями навряд чи існує в реальності. Водночас сильний 

дисбаланс між спіралями може виснажити навіть найуспішнішу інноваційну 

систему» (Cai, Etzkowitz, 2020). 

У сучасних умовах також усе більшої популярності набуває теорія 

інноваційної екосистеми. Прибічники означеної теорії припускають існування 

певної концептуальної аналогії між інноваційною екосистемою та біологічною 

екосистемою, що спостерігається у природі. Так, біологічна екосистема включає всі 

живі організми (біотичні фактори) в середовищі існування, а також його фізичне 

середовище (абіотичні фактори), які функціонують як єдине ціле. Біологічна 

екосистема характеризується одним або декількома станами рівноваги, де існує 
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відносно стабільний набір умов для підтримки популяції чи обміну поживними 

речовинами на бажаних рівнях. Біологічна екосистема має певні функціональні 

характеристики, які регулюють зміни або підтримують стабільність бажаного стану 

рівноваги. У біологічній екосистемі стан рівноваги описується моделюванням 

енергетичної динаміки операцій екосистеми. У цьому контексті енергія є просто 

способом відносин хижак-здобич і рослини передають енергію; калорії спалюються, 

споживаючи здобич, тим самим передаючи енергію здобичі для хижака, і коли 

рослини гинуть і розкладаються, їх енергія передається в ґрунт, де вона знову 

споживається іншими рослинами. Оскільки енергетична динаміка є складною 

функцією, екосистема може розглядатися як єдине ціле, оскільки кожна частина 

екосистеми функціонально впливає на іншу (The sustainable scale project). 

Підсумовуючи, можемо зауважити, що біологічна екосистема є складним 

набором взаємовідносин між живими ресурсами, середовищем існування та його 

мешканцями, функціональною метою якого є підтримка сталого стану рівноваги. 

Натомість, інноваційна екосистема моделює економічну, а не енергетичну 

динаміку комплексу взаємовідносин, що складаються між суб‟єктами чи 

утвореннями, функціональною метою яких є забезпечення можливості розвитку 

технологій та інновацій. У цьому контексті суб‟єктами можуть виступати як 

матеріальні ресурси (кошти, обладнання, засоби тощо), так і людський капітал 

(студенти, викладачі, непедагогічний персонал, дослідники галузі, представники 

галузі тощо), які складають інституційні структури, що беруть участь в екосистемі 

(наприклад, університети, інженерні коледжі, бізнес-школи, бізнес-фірми, венчурні 

капіталісти (ВК), науково-дослідні інститути університету, федеральні або 

промислові центри якості, а також державні та/або місцеві організації економічного 

розвитку та сприяння бізнесу, фінансові агенції, політики тощо). 

Інноваційна екосистема включає науково-дослідну економіку, що регулюється 

фундаментальними дослідженнями, та комерційну економіку, що регулюється 

ринковими механізмами. Указані економіки є взаємопов‟язаними, оскільки ресурси, 

вкладені в науково-дослідну економіку, мають надходити з комерційного сектору. 

Ця теза означає, що інвестиції уряду в інноваційну діяльність (R&D) зрештою 



146 

отримуються від податкових надходжень. Разом із тим, на думку  

Д. Джексон, для стимулювання інноваційних відкриттів слід відмежовувати 

ініціативи, які регулюють науково-дослідну економіку, від фінансових стимулів, які 

регулюють комерційну економіку (Jackson, 2011). 

Отже, однією з важливих характеристик інноваційної екосистеми є той факт, 

що ресурси, наявні для науково-дослідної економіки, пов‟язані з ресурсами, які 

створюються комерційною економікою, як правило, як деяка частина прибутку в 

комерційній економіці. Інша особливість полягає в тому, що утворення в межах 

інноваційної екосистеми або географічно локалізовані, або стратегічно пов‟язані, з 

метою зосередження уваги на розробці конкретної технології. Найвідомішим 

прикладом географічно локалізованої екосистеми є Кремнієва долина, у той час як 

прикладами стратегічно пов‟язаних екосистем можуть слугувати Ініціатива з 

розвитку інноваційних екосистем Департаменту енергетики США, орієнтована на 

прискорення впровадження енергетичних інновацій, та Європейська інноваційна 

ініціатива з розвитку технологій цифрових екосистем, спрямована на розробку 

бізнес-систем на основі інформаційно-комунікаційних технологій (Williams, Lewis, 

2010; Jackson, 2011). 

Що стосується Кремнієвої долини, то Дж. Піке, Дж. Бербегал-Мірабент та  

Г. Іцковіц зазначають, що її «інноваційна екосистема, як і роль агентів Потрійної 

спіралі, змінювалася протягом останнього десятиліття (йдеться про період 2008–

2018. – А. К.)» (Pique, Berbegal-Mirabent, Etzkowitz, 2018). 

Дослідники дійшли висновку, що такі зміни пов‟язані з:  

 запуском програм прискорення як нового учасника екосистеми;  

 співпрацею корпорацій зі стартапами на ранній стадії;  

 географічною експансією Кремнієвої долини, до якої належить і Сан-

Франциско;  

 посиленням взаємодії університетів з інвестиційними фондами; 

 зростанням мікрокорпорацій через брак кадрів і жорсткої конкуренції в 

регіоні (Pique, Berbegal-Mirabent, Etzkowitz, 2018). 
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Принагідно зауважимо, що окреслені стратегічні ініціативи міжнародного та 

національного рівня є показовими, але не поодинокими прикладами, оскільки 

інноваційні екосистеми можуть бути створені для розв‟язання будь-якої проблеми.  

На думку дослідників, інноваційна екосистема є процвітаючою та здоровою, 

коли ресурси, вкладені в науково-дослідну економіку (через приватні, державні чи 

прямі інвестиції в бізнес), згодом поповнюються збільшенням прибутку в 

комерційній економіці. На цей момент дві економіки (науково-дослідна та 

комерційна) існують у збалансованій рівновазі, і, відповідно, інноваційна 

екосистема вважається здоровою (див. рис. 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Стан рівноваги в інноваційній екосистемі (Jackson, с. 5) 

 

Отже, можемо констатувати, що розглянуті в межах даного підрозділу моделі 

інноваційної діяльності унаочнюють ґенезу наукового дискурсу про сутність 

інноваційної діяльності, її учасників, а також механізми та умови забезпечення її 

ефективності. Незважаючи на те, що більшість із розглянутих моделей були 

започатковані у сфері економіки, їхню ефективність було доведено в межах 

численних досліджень суспільних процесів, зокрема в освіті. Принагідно зауважимо, 
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що практична реалізація означених теоретичних моделей інноваційної діяльності в 

межах медичної освіти стануть предметом більш детального аналізу в розділах 3  

та 4. 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі проведено компаративне дослідження теоретико-методологічних 

засад інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США із 

застосуванням авторської методологічної моделі порівняльно-педагогічного 

дослідження; розглянуто стан дослідження проблеми у світовій педагогічній думці; 

визначено поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження проблеми 

розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США; окреслено 

концептуальні засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США. 

Методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США розроблено за допомогою методу 

моделювання. У запропонованій методологічній моделі порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

виокремлено низку блоків (цільовий, теоретико-методологічний, контекстуальний, 

освітній, науково-дослідний, результативно-прогностичний), у яких теоретичні 

знання, набуті у процесі послідовної реалізації завдань кожного попереднього 

блоку, виступали підґрунтям для дослідження в подальшому. Виокремлені блоки 

складають цілісну структуру концептуально-теоретичних компонентів дослідження 

та їх практичної імплементації. Використання методологічної моделі як основи 

дозволило порівняти загальні, регіональні та специфічні явища в медичній освіті 

США та України в аспекті інноваційної діяльності, а також описати та 

проаналізувати здобутки, визначити тенденції та окреслити перспективи розвитку 

досліджуваної системи. 

Застосування загальнонаукових методів (аналіз, синтез, систематизація, 

класифікація) уможливило розглянути стан дослідження окресленої проблеми у 

вітчизняній педагогічній думці, зокрема в таких вимірах, як теоретико-
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методологічний; історико-педагогічний; організаційно-методичний; професійно-

педагогічний; психолого-педагогічний; управлінський. 

З‟ясовано, що в межах теоретико-методологічного виміру (А. Андрєєв, 

Л. Даниленко, І. Гавриш, Л. Козак, О. Колесова, М. Лукашук, С. Ніколаєнко,  

О. Чумак та ін.) увагу дослідників сфокусовано на філософському підґрунті 

інноваційної діяльності та методологічному інструментарії аналізу досліджуваного 

феномену. У контексті історико-педагогічного виміру (Н. Дічек, Л. Козак,  

Д. Козлов, І. Колодяжна, О. Марущенко, З. Пересунько, І. Петрова, О. Сивка,  

А. Федотов, В. Химинець та ін.) вивчення та творче осмислення позитивних 

інноваційних здобутків минулого уможливлює об‟єктивну оцінку педагогічних 

феноменів сучасності й визначення тенденцій подальшого розвитку інноваційної 

педагогіки та інноваційної освітньої діяльності. Виявлено, що організаційно-

методичний вимір інноваційної діяльності (О. Колесова, І. Коновальчук, І. Курок,  

С. Марікян, І. Матіюк, О. Навроцький, Л. Федулова, В. Ягоднікова та ін.) включає 

організацію інноваційної наукової діяльності в закладах вищої освіти та інноваційну 

освітню діяльність, зокрема імплементацію інноваційних методів і технологій 

навчання та трансфер результатів наукових досліджень. Установлено, що в межах 

професійно-педагогічного виміру (Ю. Будас, О. Бухнієва, І. Гавриш, О. Гончарова, 

К. Завалко, Н. Зарічанська, Г. Золотарьова, О. Кіяшко, О. Ковальчук, Л. Козак,  

О. Козлова, В. Меняйло, Л. Петриченко, О. Цюняк, І. Чорней, О. Шапран та ін.) 

готовність до інноваційної діяльності є важливою складовою професійної 

компетентності сучасного фахівця будь-якої галузі, що дозволяє підвищити як його 

особисту конкурентоспроможність, так і конкурентоспроможність організації, 

представником якої він є. Визначено, що психолого-педагогічний вимір  

(М. Артюшина, Н. Клокар, Л. Ребуха, О. Соснюк, В. Чудакова та ін.) зосереджено на 

психолого-педагогічних характеристиках професійної підготовки майбутніх 

фахівців до інноваційної діяльності. Управлінський вимір розгляду інноваційної 

діяльності (Л. Ващенко, Л. Даниленко, Т. Грабовська, В. Климова, В. Малихіна,  

О. Мармаза, Л. Мартинець, С. Ніколаєнко, О. Петренко, Н. Погрібна, Л. Полякова,  

Л. Пшенична, А. Сбруєва, В. Сипченко та ін.) дозволив установити, що в сучасному 
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вітчизняному просторі існують не лише стратегічні орієнтири, але й практичні 

заходи щодо підвищення ефективності процесів управління інноваціями закладів 

освіти. 

За допомогою методу термінологічного аналізу розглянуто такі ключові 

поняття, як «медична школа», «медичний коледж», «медичний факультет», 

«медичний університет» у американській та українській освітніх парадигмах. 

Зафіксовано, що терміни «медична школа» та «медичний коледж» є синонімічними 

в американській освітній системі. 

У роботі подано авторську дефініцію терміну «медична школа», що позначає 

заклад вищої медичної освіти США або структурний підрозділ певного закладу 

вищої освіти, який акредитований спеціальним компетентним органом за 

затвердженими стандартами та який установлює власні вимоги до вступу, має 

необхідні адміністративні, наукові й допоміжні кадри, достатнє матеріально-

технічне обладнання та здійснює підготовку фахівця в медичній галузі з правом 

присвоєння кваліфікації лікаря на рівні «доктор медицини» або «доктор 

остеопатичної медицини». 

Наведено критерії класифікації медичних шкіл університетів США, зокрема за 

спеціалізацією (медична школа, остеопатична медична школа), формальним 

визнанням (прийнятна визнана медична школа, прийнятна невизнана медична 

школа, акредитована медична школа, медична школа, визнана медичною радою 

штату), територіальною належністю (іноземна медична школа). 

З‟ясовано, що термін «медична школа» не представлено в українському 

освітньому дискурсі, його не зафіксовано і в нормативно-правовій базі, натомість 

офіційного статусу набув термін «медичний фаховий коледж» на позначення 

закладу фахової передвищої освіти або структурного підрозділу закладу вищої 

освіти. 

З метою систематизації наявних у вітчизняному та зарубіжному наукових 

просторах трактувань понять «інновації» та «інноваційна діяльність» розглянуто 

визначення, подані в різних типах наукових джерел, зокрема в довідкових і 

реферативних виданнях, нормативних документах, наукових і навчально-
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методичних працях. З‟ясовано, що англомовний термін «наукові дослідження та 

розвиток» (research and development) цілком відповідає сутності терміну 

«інноваційна діяльність» у вітчизняному науковому дискурсі. 

Виявлено, що у США в галузі вищої освіти, зокрема й медичної, 

послуговуються загальноприйнятим для бізнесової сфери визначенням інноваційної 

діяльності, сформульованим у «Керівництві Фраскаті», відповідно до якого 

інноваційна діяльність передбачає систематичну творчу роботу з метою збільшення 

запасу знань, включаючи знання людства, культури й суспільства, і визначення 

нових галузей застосування наявних знань. 

Визначено, що для медичної вищої школи США характерними є такі види 

інноваційної діяльності: інноваційна освітня діяльність; інноваційна наукова 

діяльність; інженерія, дизайн та інші види творчої інноваційної діяльності; 

інноваційна маркетингова діяльність; інноваційна діяльність, пов‟язана з 

інтелектуальною власністю; інноваційна діяльність із підготовки кадрів; інноваційна 

діяльність із розроблення програмного забезпечення та баз даних; інноваційна 

діяльність, пов‟язана з придбанням або орендою матеріальних активів; інноваційна 

управлінська діяльність. 

Установлено, що поняття «інновації» перебуває в тісному взаємозв‟язку з 

такими термінами, як «креативність», «новизна», «імплементація» та 

«підприємництво», що конкретизують його сутність. 

Подано класифікації інновації, зокрема Дж. Шумпетера (виробництво нових 

продуктів; використання нових методів виробництва; відкриття нових торговельних 

точок; створення нових форм організацій; відкриття нових джерел сировини), 

організації економічного співробітництва та розвитку (інновація як продукт; 

інновація як процес; маркетингова інновація; організаційна (управлінська) 

інновація); Л. Кагнаццо, П. Татіччі та М. Ботареллі (п‟ять поколінь інновацій: перше 

покоління – лінійні, послідовні, зумовлені розвитком технологій; друге покоління – 

лінійні, послідовні, зумовлені потребами ринку; третє покоління – лінійні, 

послідовні, зумовлені як розвитком технологій, так і потребами ринку; четверте 
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покоління – послідовні, паралельна субдіяльність, соціальна взаємодія; п‟яте 

покоління – послідовні, паралельна субдіяльність, сильні технологічні засоби) та ін. 

Систематизація й аналіз наукових джерел дали змогу виокремити та описати 

моделі й теорії, пов‟язані з інноваціями та інноваційною діяльністю. Установлено, 

що Дж. Шумпетер першим здійснив спробу теоретичного обґрунтування процесу 

інновацій, указуючи на три його стадії, зокрема – винахід (перша демонстрація ідеї), 

інновація (перше використання винаходу на ринку), дифузія (поширення технології 

чи процесу на ринку). 

У дослідженні проаналізовано такі моделі та теорії інновацій: лінійна модель 

інновацій (Р. Нельсон, К. Ерроу), теорія дифузії інновацій (Е. Роджерс), модель 

індукованих інновацій (Т. Фоксон), еволюційні моделі інновацій  

(К. Івай, Р. Нельсон), загальна теорія інновацій (Р. Нельсон, С. Вінтер), модель 

ланцюгових зв‟язків (С. Кляйн, Н. Розенберг) та ін. 

Крім того, розглянуто моделі та теорії інноваційної діяльності, а саме: модель 

національних інноваційних систем (Дж. Спаєрс, П. Пірсон), модель технологічних 

інноваційних систем (М. Гекерт, С. Негро, С. Кульман), модель «потрійної спіралі» 

інновацій (Г. Іцковіц, Л. Лейдесдорфф), теорія інноваційної екосистеми  

(Д. Джексон, Дж. Льюїс, Дж. Уільямс та ін.). 

Констатовано, що попри те, що більшість із розглянутих моделей і теорій 

пов‟язані з економічною галуззю, з часом відбулося їх перенесення до інших сфер 

людської життєдіяльності, зокрема медичної освіти. 

Отже, відповідно до реалізації методологічної моделі, зокрема теоретико-

методологічного блоку, було розглянуто стан дослідження проблеми в педагогічній 

думці; визначено поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження розвитку 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США; систематизовано 

концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження інноваційної 

діяльності. 

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях авторки: 

(Куліченко, 2018д; 2020ж; 2021е; Kulichenko, 2020j; 2020k; 2020l; 2020m; 2020o; 

2020p; 2021a). 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ  

УНІВЕРСИТЕТІВ США 

 

2.1. Витоки інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США 

 

Американська медична освіта сьогодні є прикладом інноваційності для 

багатьох країн світу, проте у своєму становленні й розвитку вона пройшла складний 

шлях, підпадаючи під вплив різних соціальних, економічних та політичних 

чинників. Її історія бере початок із тих часів, коли існувала лише приватна медична 

практика, і не було спеціальних закладів освіти, де б цілеспрямовано навчали 

мистецтва медицини. 

Питання періодизації розвитку медичної освіти США залишається доволі 

дискусійним, зокрема через застосування різних критеріїв. Наприклад, президент 

ААМК у 1969–1986 рр. Дж. Купер виокремлює три етапи в історії розвитку 

американської медичної освіти: 

 перший етап (1600-ті рр. – 1765 р.), пов‟язаний із заснуванням першої 

медичної школи у Філадельфії і наставницьким навчанням; 

 другий етап (1760-ті рр. – 1890-ті рр.), для якого є характерним 

поєднання наставницького навчання з навчанням у медичних школах; 

 третій етап (1890-ті – дотепер), на якому навчання майбутніх лікарів 

вже відбувалося в медичних коледжах у складі університетів (Cooper, 1976, c. 251). 

С. Пінні також визначає 3 етапи розвитку американської медичної освіти, 

називаючи їх «ерами»: 

 ера магічного мислення (era of magical thinking) – до 1900 рр.; 

 ера новаторства (pioneering era) – початок ХХ ст.;  

 ера систематизованої охорони здоров’я (era of systematized care 

delivery) – 2000 рр. (Pinney, 2016). 
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Для визначення витоків інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США у своєму дослідженні ми виходимо саме з цих періодизацій і 

вважаємо, що вони доповнюють одна одну. 

Медичні коледжі штату Пенсільванія. У XVIII ст., ще до появи перших 

освітніх закладів, молоді американці, які бажали вивчати медицину, зверталися до 

авторитетних лікарів і навчалися в них протягом п‟яти – семи років. При цьому 

контроль за якістю викладання був майже відсутній (Jarcho, 1975, с. 23). Своїм 

наставникам охочі опанувати медичний фах щорічно сплачували в середньому 

300 американських доларів, отримуючи за це кімнату для проживання та доступ до 

медичної практики наставника (огляд хворих, присутність на розтинах, знайомство з 

принципами виготовлення ліків тощо) (Cooper, 1976, c. 253). 

Після здобуття політичної незалежності в 1776 р. одним із першочергових 

завдань у контексті набуття інтелектуальної та культурної незалежності стала 

розбудова медичної галузі, зокрема організація навчання майбутніх лікарів (200 

years of…, n.d.). 

Ще з 1730 (1731) р. у Філадельфії (штат Пенсільванія) було започатковано 

приватні анатомічні курси, інколи з демонстраціями на трупах, як, наприклад, курси 

Т. Кадваладера. Проте назріла нагальна потреба у спеціальних закладах освіти, де 

здобуття лікарського фаху мало б організовану форму, закріплену навчальними 

планами, і завершувалось отриманням відповідного ступеня (Jarcho, 1975, с. 23). 

Відомі у Філадельфії лікарі Дж. Морган та В. Шиппен-молодший мали намір 

створити медичний заклад освіти за принципом поширених у Великій Британії 

приватних медичних шкіл із платними лекціями та практикою у відомих лікарів або 

в лікарнях (Fee, 2015, с. 1940). Тому Дж. Морган звернувся до керівництва 

заснованого в 1740 р. Філадельфійського коледжу з пропозицією створити в його 

складі заклад медичної освіти (Jarcho, 1975, с. 24). За ініціативою Дж. Моргана та  

В. Шиппена-молодшого, в 1765 р. до Філадельфійського коледжу почали приймати 

охочих на лекційні курси з анатомії та теорії і практики медицини (Fee, 2015,  

с. 1940), що є одним із витоків інноваційної діяльності в американській медичній 

освіті. 
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У новоствореному медичному коледжі Дж. Морган викладав фізику, хімію, 

ботаніку та фармакологію, а В. Шиппен-молодший – анатомію, хірургію та 

акушерство. Згодом свою навчальну діяльність у коледжі розпочали А. Кун та  

Б. Раш, який із часом здобув репутацію засновника американської психіатрії (Fee, 

2015, с. 1940). Зрештою Філадельфійський коледж був трансформований у 

Пенсільванський університет, а два лекційні курси стали основою для створення 

медичного коледжу Перельмана (Fee, 2015, с. 1940). 

Керівництвом коледжу були висунуті чіткі вимоги щодо отримання ступеня 

бакалавра медицини: студент мав прослухати курс лекцій з анатомії, хімії, фізики, 

фармакології та клінічних дисциплін, пройти практику протягом року в 

Пенсільванській лікарні, виконувати обов‟язки асистента в поважного лікаря-

практика, продемонструвати належні знання з латини й математики, а також скласти 

публічний іспит. Претендент на ступінь доктора медицини повинен був мати 

24 роки, здобутий трьома роками раніше ступінь бакалавра медицини й захистити 

дисертацію латиною (Fee, 2015, с. 1940). Інноваційний характер закладу освіти 

проявився в наявності доволі жорстких правил вступу, у структурному 

підпорядкуванні коледжу й наслідуванні моделей європейських університетів 

(Jarcho, 1975, с. 24). 

На початку 1790-х у штаті Пенсільванія існувало вже два медичні коледжі: 

медичний коледж при Філадельфійському коледжі та медичний коледж 

Пенсільванського університету. У 1791 р., після формального об‟єднання цих 

закладів у Пенсільванський університет, було вдосконалено процедури отримання 

медичного фаху, створено умови для забезпечення освітнього процесу (збудовано 

медичну залу з аудиторіями для занять та анатомічний театр), студенти отримали 

можливіть відвідувати лекції лікарів-практиків, медичну бібліотеку, а також 

публічні розтини в сусідній з університетом лікарні (Fee, 2015, с. 1940; Jarcho, 1975, 

с. 24). 

Черговою інновацією американської медичної освіти, здійсненою в штаті 

Пенсильванія, стало заснування в 1850 р. Н. Мозелі й Дж. Лонгшором 

Пенсільванського жіночого медичного коледжу (the Female Medical College of 
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Pennsylvania) (Fee, Brown, 2004, с. 367). Це був перший у світі медичний заклад 

освіти для жінок, який надавав їм можливість отримати ступінь доктора медицини 

(Reid, James, 2015, с. 99). Серед випускниць Пенсільванського жіночого медичного 

коледжу була Е. Престон (1813–1872), що стала першою жінкою-деканом цього 

закладу у 1866–1872 рр. 

У 1852 р. термін навчання в коледжі становив 4,5 місяці. До абітурієнток 

висувалися серйозні вимоги: вони повинні були мати загальну освіту, працювати 

два роки асистентками в авторитетних лікарів-практиків, прослухати два повні 

курси лекцій, один із них – у жіночому медичному коледжі Пенсільванії. 

Студенткам пропонувалися лекційні курси з анатомії та фізіології, вступу до 

медицини та медичного права, теорії та практики медицини, акушерства та жіночих 

і дитячих хвороб, хірургії, фармакології та терапії, хімії та клінічної практики. 

Обов‟язковою вимогою був захист дисертації по завершенню навчання (Longshore, 

1852). У 1867 р. назву закладу було змінено з Female Medical College of Pennsylvania 

на Women‟s Medical College of Pennsylvania, а в 1875 р. було створено першу 

спільноту жінок-випускниц коледжу – Alumnae Association of the Women‟s Medical 

College of Pennsylvania. 

Серед інноваційних заходів закладу дослідники називають запровадження ним 

одним із перших серед американських медичних коледжів 4-річного навчального 

плану (1891 р.), а також відкриття в 1890-ті рр. диспансеру, де надавалася безплатна 

допомога бідним жінкам та дітям (Fee, Brown, 2004, с. 367). 

У 1848 р. Дж. Джинз, К. Герінг та В. Вільямсон заснували ще одну 

інноваційну освітню інституцію – перший у США гомеопатичний медичний коледж 

Пенсільванії, у стінах якого сформувалася система стандартизованого навчання 

нової для Америки гомеопатичної медицини. У 1867 р. його професорсько-

викладацький колектив розділився на сповідувачів традиційних гомеопатичних 

принципів та прихильників наукового підходу в гомеопатичній практиці, що 

відстоювали необхідність застосування методів лабораторних досліджень та 

клінічної патології (Rogers, 1984, с. 181). Результатом запеклих професійних 

дискусій стало створення Філадельфійського медичного коледжу Ганемана 
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(Hahnemann Medical College of Philadelphia) з інноваційними змінами в навчальному 

плані (America‟s Lost Colleges, n.d.; Cazalet, n.d.; Drexel University College.., n.d.; 

Rogers, 1984, с. 181, 183). 

Варто відзначити ліберальність коледжу у вимогах до вступників, адже на 

навчання брали всіх охочих незалежно від походження. 

Відзначаючи високий рівень розвитку гомеопатії в США у 1840-і рр. та 

позитивний вплив, який вона мала на тогочасну американську медицину, С. Казаліт 

наголошує, що її інституціалізація у країні стала можливою лише завдяки 

заснуванню гомеопатичних закладів освіти (Cazalet, n.d.). За оцінкою дослідника, 

обидва медичні коледжі Пенсильванії – і жіночий, і гомеопатичний – «були 

засновані на прогресивних принципах, а інновації залишалися візитною карткою 

обох закладів понад 150 років» (Cazalet, n.d.). 

Медична школа Колумбійського університету. Одним із центрів інноваційних 

процесів у медичній галузі став Нью-Йорк. На переконання  

Д. Хамфрі, «курс на оновлення медицини м. Нью-Йорк, який завершився 

заснуванням медичної школи Королівського коледжу, розпочався у 1760-х рр. …» 

(Humphrey, 1976), а одним із рушіїв інновацій став прийнятий напередодні перший 

колоніальний закон, яким запроваджувалася процедура ліцензування лікарів та 

хірургів. Використовуючи нагоду, провідні нью-йоркські лікарі П. Міддлтон,  

Дж. Джонз, С. Бард та С. Клоссі звернулися до керівництва Королівського коледжу з 

пропозицією відкрити медичну школу з правом надання наукового ступеня, який 

буде еквівалентним ліцензії на практику та відрізнятиме компетентного фахівця від 

некомпетентного (Humphrey, 1976). 

Відкрита в листопаді 1767 р. за підтримки Королівського коледжу медична 

школа стала першим закладом медичної освіти на територіях 

північноамериканських колоній, який мав право присвоювати ступінь доктора 

медицини й був пов‟язаний із коледжем (Lee, 1904; Smith, 1904). Для забезпечення 

освітнього процесу було здійснено й організаційні інновації: запроваджено шість 

професорських посад, пов‟язаних з анатомією, хірургією, теорією та практикою 

медицини, хімією, фармакологією та акушерством, а також визначено механізм 
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отримання медичної освіти – схожий на той, що запровадив Філадельфійський 

коледж у 1766 р. (Announcement ..., 1940; Humphrey, 1976). 

Ступінь бакалавра студенти могли отримати після трьох років навчання за 

умови відвідування принаймні одного повного курсу лекцій у кожного професора, 

складання всіх необхідних іспитів і додатково – іспиту з латини та філософії. 

Можливість здобути ступінь бакалавра за два роки мали ті студенти, які впродовж 

трьох років були учнями лікарів. Претенденти на ступінь доктора медицини повинні 

були за рік після отримання ступеня бакалавра медицини виконати такі умови: мати 

22 роки, відвідати два курси лекцій кожного професора й публічно захистити 

дисертацію на медичну тематику (Lee, 1904; Smith, 1904, Humphrey, 1976). 

Освітній процес у медичній школі тривав із листопада по травень. Викладачі 

школи використовували інноваційні для того часу методи навчання. Досвідчений 

практик, професор анатомії С. Клоссі у своїх заняттях уміло поєднував тогочасні 

наукові досягнення з власним практичним досвідом (Humphrey, 1976). Професор 

хірургії Дж. Джонз демонстрував студентам різні операції – розтини, видалення та 

зашивання – на трупах. Він радив студентам вчитися на мертвих, щоб допомагати 

живим (Humphrey, 1976). Перший професор хірургії в американській медичній 

школі й активний пропагандист хірургії Дж. Джонз, за оцінками дослідників, 

«сприяв формуванню хірургічного навчання молоді Сполучених Штатів Америки» 

(Griesemer et al., 2010). Опублікована ним у 1775 р. книга «Прості, точні, практичні 

спостереження щодо лікування ран та переломів» (Lee, 1904; Smith, 1904) стала 

першим підручником з медицини в США, яким користувалися не лише студенти, 

але й армійські лікарі (Griesemer et al., 2010). 

У 1784 р. правонаступником Королівського коледжу законом було визнано 

Колумбійський коледж у м. Нью-Йорк. Деканом відновленої в наступному 1785 р. 

медичної школи став С. Бард. 

У 1807 р. у результаті активної діяльності медичної спільноти округу Нью-

Йорк було отримано дозвіл на відкриття коледжу лікарів і хірургів (Lee, 1904; Smith, 

1904), який від самого початку вирізнявся висококваліфікованим професорсько-

викладацьким складом. Його першим президентом був Н. Ромейн, досвідчений 
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лікар-практик, науковець і сенатор конгресу. У 1813 р. під проводом С. Барда 

коледж лікарів і хірургів було об‟єднано з медичною школою Колумбійського 

коледжу (Dalton, 1888; Lee, 1904). 

Об‟єднання надало поштовх інноваційним процесам. Значну роль у них 

відігравали викладачі-інноватори, як, наприклад, професор хірургії  

В. Мотт, який за кількістю та унікальністю операцій випереджав усіх своїх 

сучасників (Dalton, 1888). 

Найбільшу інноваційну активність коледж демонструє в 1840–1850-ті рр.  

Дж. Долтон пов‟язує успішність діяльності закладу освіти в цей період з такою 

важливою організаційною інновацією, як «зміна моделі відбору та призначення 

професорів» (Dalton, 1888). Починаючи з 1837 р., кожен претендент перед 

отриманням посади професора мав перебувати принаймні рік на посаді викладача 

кафедри («Lecturer»). Також із кінця 1830-х рр. для призначення на професорську 

посаду була необхідна згода колег по кафедрі. Проходження кожним претендентом 

випробувального терміну дозволяло керівництву утримуватися від поспішних, 

несправедливих призначень (Dalton, 1888). 

Ще однією інновацією стало доповнення освітнього процесу курсами 

весняних та осінніх лекцій зі спеціальних дисциплін, переважно практичного 

характеру. У заснованій у 1841 р. клініці коледжу в присутності студентів почало 

проводитись обстеження та лікування пацієнтів (Dalton, 1888). 

За президенства А. Стівенсона (1843–1855) навчальний план було розширено 

до 4,5 місяців (1843 р.), створено товариство патології (1844), а також кафедру 

фізіології та патології (1847). 

Покращити якість знань майбутніх лікарів мали такі інноваційні заходи, як 

підписка на зарубіжні й американські періодичні видання, щоквартальне придбання 

книг і підручників, а також заснування в 1847 р. академії медицини, метою якої було 

культивування медичних знань серед студентства через усні та письмові 

повідомлення, обговорення нових поглядів, теорій чи результатів спостережень 

(Dalton, 1888). Створеною в 1859 р. асоціацією випускників було започатковано 
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конкурс «Нагорода випускників» за краще есе на медичну тематику та «Нагорода 

Картрайта» – за оригінальні наукові дослідження (Dalton, 1888). 

У 1860 р. за домовленістю між радами попечителів двох установ відбулось 

утворення союзу між коледжем лікарів та хірургів і Колумбійським коледжем; 

Коледж лікарів та хірургів отримав офіційну назву «Medical Department of Columbia 

College» (Lee, 1904; Smith, 1904; Announcement …., 1940; Humphrey, 1976). 

Починаючи з 1880-х рр., студенти могли набувати практичних навичок у 

збудованих за допомогою меценатів установах: Слоанському пологовому будинку, 

клініці Вандербільта, численних лабораторіях. Завдяки цьому практична робота в 

лабораторіях та лікарнях стала обов‟язковою. Керівництво закладу оснащувало 

кафедри апаратами, моделями, демонстраційними експонатами. Все це, разом з 

іншими заходами надало коледжу, за словами Ф. Лі, «можливість зайняти провідну 

позицію в медичному світі, якої він ніколи раніше не займав» (Dalton, 1888; Lee, 

1904). 

Удосконалення системи вступних і випускових випробувань дозволило 

посилити контроль за якістю знань студентів. Зокрема, концептуальні зміни 

відбулися в 1879 р. у процедурі випускових іспитів (упровадження письмових 

іспитів із лекційних курсів для отримання ступеня доктора медицини) (Dalton, 1888). 

У 1888 р. було прийнято систему вступних іспитів з англійської мови, латини, 

арифметики, алгебри та геометрії. 

Протягом майже всього періоду існування коледжу відбувалося поступове 

збільшення навчального року. Цей процес завершився прийняттям у 1888 р. 

трирічного навчального плану: 

 перший рік – дидактичні лекції з анатомії, фізіології, фізики та хімії, 

лабораторні роботи з розтину, нормальної гістології, фізіологічної та медичної хімії; 

 другий рік – дидактичні лекції з регулярних навчальних курсів, 

продовження практики розтину, відвідування випадків загальної медичної та 

хірургічної практики у клініці Вандербільта та практичних клінічних занять на 

відповідних кафедрах; 
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 третій курс – дидактичні лекції з фармакології та терапії, патології та 

практичної медицини, теорії та практики хірургії, акушерства та гінекології; 

відвідування спеціальних відділень клініки Вандербільта та Слоанського пологового 

будинку. Сесійний період у коледжі тривав один місяць (Dalton, 1888). 

Четвертий рік навчання, присвячений клінічним дисциплінам, було додано до 

навчального плану в 1894 р. (Lee, 1904; Smith, 1904; Announcement …., 1940; 

Humphrey, 1976), коли коледж увійшов до структури Колумбійського університету 

(1891 р.).  

Гарвардська медична школа. Заснована в 1782 р., медична школа Гарварду 

поступово перетворилася зі звичайного закладу медичної освіти на одну з провідних 

освітніх інституцій завдяки реалізації інноваційних підходів до підготовки 

майбутніх лікарів. 

Як зазначено на офіційному сайті Гарвардської медичної школи 

(www.hms.harvard.edu), свою місію заклад освіти вбачає у вихованні різноманітної, 

інклюзивної спільноти, орієнтованої на полегшення страждань, поліпшення 

здоров‟я та добробуту всіх завдяки передовому досвіду викладання й навчання, 

відкриттям та ученим, а також служінню людству й лідерству (Harvard Medical 

School, n.d.). 

Під час створення закладу освіти далася взнаки вже виявлена дослідниками 

закономірність, коли поштовх для розвитку медичних шкіл надають медичні 

спільноти (Slawson, 2012). Так і заснуванню Гарвардської медичної школи сприяла 

Массачусетська медична спільнота, до якої належав і Дж. Воррен (1753–1815), який 

став біля витоків створення закладу. 

Гарвардська медична школа була заснована 19 вересня 1782 року на основі 

запропонованого корпорацією Гарвардського коледжу інноваційного плану 

розвитку з 22 пунктів (Harrington, 1905), серед яких були: забезпечення необхідним 

анатомічним та хірургічним обладнанням, запровадження вступних вимог, виборних 

посад професорів тощо (Harrington, 1905). 

Попри той факт, що від початку свого існування Гарвардська медична школа 

була приватною інституцією, якою керували кілька відомих заможних родин 
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(Beecher, Altschule, 1977), це не завадило професорсько-викладацькому складу 

провадити інноваційну для того часу діяльність із метою охоплення якомога більшої 

кількості студентського контингенту та визнання у країні й у світі. 

Після урочистого відкриття 7 жовтня 1783 року медична школа розпочала 

свою діяльність у приміщенні Гарвардської зали в м. Кембридж, штат Массачусетс 

(Harrington, 1905; Clarence, 1906). 

Визначальний внесок в організацію закладу освіти було зроблено 

професорами анатомії та хірургії Дж. Ворреном (1753–1815), теорії та практики 

медицини Б. Вотерхаузом (1753– 1846), хімії та фармакології А. Декстером (1750–

1829) (Annual circular…, 1846). У своїх лекційних курсах вони змогли майстерно 

поєднати теорію з власним досвідом і тим певною мірою надолужити відсутність 

лікарняної практики. 

З 1800 р. викладачі та студенти отримали доступ до створеної та подарованої 

Н. Бойлстоном медичної бібліотеки, а також до анатомічної колекції (Harrington, 

1905). 

У виданому 5 вересня 1810 року першому циркулярі Гарвардської медичної 

школи було запропоновано розлогий план щодо перетворення закладу на потужний 

освітній осередок, а в грудні того самого року в Бостоні відчинила двері оновлена 

Гарвардська медична школа (Harrington, 1905; Clarence, 1906). Вже наступного року 

її випускники отримали можливість здобувати ступінь доктора медицини 

(Harrington, 1905). 

У 1815 р. на вулиці Мейсон у Бостоні було розпочато зведення будівлі для 

Массачусетського медичного коледжу (під цією назвою Гарвардська медична школа 

була відома до 1883 р.) (Harrington, 1905). Нова будівля теж була у своєму роді 

інноваційною, адже мала простору медичну аудиторію з місцями для слухачів у 

вигляді амфітеатру, гарно обладнану хімічну лабораторію та бібліотеку з рідкісними 

виданнями, анатомічний театр з освітленням від купола та мансардного вікна, 

анатомічний музей  тощо (Harrington, 1905). 

Торкнулись інновації й організаційної діяльності коледжу: раз на місяць 

почали проводити робочі засідання працівників закладу, де обговорювалися стан 
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успішності студентів, кадрові питання, запровадження нових дисциплін і 

перспективи подальшого розвитку (Harrington, 1905). 

Відкриття у 1821 р. Массачусетської загальноклінічної лікарні зрештою 

надало можливість студентам на практиці набувати професійно необхідних знань і 

навичок (Annual circular…, 1846). У стінах цієї лікарні Дж. Воррен-молодший 

проводив різнопланові операції, залучаючи до участі в них і студентів (Harrington, 

1905). 

Традиції засновників із власними інноваціями поєднало у своїй діяльності 

наступне покоління викладачів коледжу. Так, професор Дж. Воррен-молодший був 

не лише висококваліфікованим лікарем і педагогом, але й науковцем, зокрема 

редактором наукового видання «Бостонський медичний та хірургічний часопис». У 

1831 р. з його ініціативи було прийнято закон, за яким уперше в США було 

дозволено використання невпізнаних упродовж 36 годин тіл померлих на благо 

освіти й науки за умови дотримання етичних принципів (Clarence, 1906). У 1847 р. 

яскравим прикладом інноваційності мислення став один із пунктів заповіту 

Воррена-молодшого щодо розтину його тіла після смерті з метою подальшого 

збереження скелету в Массачусетському медичному коледжі (Clarence, 1906). 

Кількість кафедр у коледжі поступово збільшувалася. На момент відкриття 

закладу в 1782 році була організована лише одна кафедра анатомії та хірургії, а вже 

в 1783 р. були створені кафедра теорії та практики медицини й кафедра хімії та 

фармакології, в 1815 р. – кафедра акушерства та медичної юриспруденції, у 1835 р. – 

кафедра хірургії, в 1847 р. – кафедра анатомії і фізіології та кафедра патологічної 

анатомії, в 1854 р. – кафедра клінічної медицини, в 1866 р. – фізіології (Clarence, 

1906). 

У 1857 р. викладачами коледжу було запроваджено дворічний курс, 

відповідно до якого студенти опановували впродовж першого року навчання 

анатомію, патологічну анатомію, хірургію, хімію, практичну анатомію та 

фізіологію, а другий рік навчання був присвячений вивченню ботаніки, зоології, 

акушерства, жіночих та дитячих хвороб, медичної юриспруденції, фармакології, 

практичної анатомії та клінічного спостереження (Clarence, 1906). 
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Фундаментом для освітніх інновацій Массачусетського медичного коледжу 

стало його матеріально-технічне забезпечення. Уперше в історії медичних коледжів 

студенти отримали можливість проводити фізичні експерименти, вивчати способи 

використання хімічного аналізу та мікроскопа під час дослідження й лікування 

хвороб та ін. (Clarence, 1906). 

Д. Вілкінсон згадує ще про одну інновацію медичного коледжу, що не була 

успішною. Йдеться про рішення прийняти на навчання в 1850 р. чотирьох 

афроамериканців, від якої керівництво коледжу згодом відмовилося внаслідок 

протестів (Wilkinson, 1992). 

Новий етап інноваційної діяльності Массачусетського медичного коледжу 

розпочався з обрання в 1869 р. видатного американського просвітника, реформатора 

освіти Ч. В. Еліота (1834–1926) на посаду президента Гарвардського університету. 

Саме за його президентства (1869–1909 рр.), як зауважує К. Людмирер, Гарвардська 

медична школа перетворилася з приватного закладу освіти ХІХ ст. на сучасну 

медичну школу (Ludmerer, 1981). Більш виваженою нам уявляється позиція Г. Бічер 

та М. Альтшуле, які переконані, що «неможливо сформулювати критерії, щоб 

визначити вагомість медичної школи, проте певні речі є очевидними: інновації 

(курсив наш. – А. К.) та лідерство, академічні здобутки претендентів до вступу, 

реєстр випускників. За цими критеріями Гарвард є взірцевим закладом освіти. З 

1782 р. він асоціюється з більшістю світових розробок у медицині, часто як творець 

або той, хто кидає виклики» (Beecher, Altschule, 1977). Унікальність Гарвардської 

медичної школи дослідники пов‟язують з активним упровадженням інновацій не 

лише в освітню, але й організаційну та наукову діяльність (Beecher, Altschule, 1977). 

На посаді президента Ч. Еліот розпочав концептуальну реорганізацію 

медичного закладу освіти як невід‟ємної складової Гарвардського університету, 

зв‟язок з яким медичного коледжу до того був лише формальним (Beecher, Altschule, 

1977). Він керувався двома стратегіями підвищення якості освітнього процесу та 

авторитету медичного коледжу – відносно студентства та викладання. Реалізація 

першої стратегії передбачала прийом до медичної школи лише сильних 

претендентів за допомогою жорсткої процедури, реалізація другої вимагала відмови 
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від принципу учнівства (Beecher, Altschule, 1977). Взірцем для наслідування Еліот 

вважав німецьку модель медичної освіти, визнану у світі (Marsh, Ronner, 2010, с. 38). 

Уже в 1871 р. відбулися кардинальні зміни в організації освітнього процесу: 

навчальний рік було подовжено до 9 місяців, студентів розподілено на групи, у 

складі яких вони проходили навчання з першого по четвертий курс. Наприкінці 

кожного академічного року студенти складали письмові іспити, які засвідчували 

їхню здатність навчатися на наступному курсі (Clarence, 1906, Beecher, Altschule, 

1977). 

Ч. Еліот із величезним зацікавленням брав участь в оновленні навчальних 

планів та вдосконаленні процедур прийому майбутніх студентів (Barr, 2010, с. 37; 

Black et al., 1993, с. 49; Marsh, Ronner, 2010, с. 38). Запроваджувані ним інновації 

були оцінені як «революція Еліота» (the Eliot Revolution) (Black et al., 1993, с. 49) або 

інновації Еліота. 

З вересня 1877 р. вступники до медичної школи Гарварду повинні були мати 

ступінь із гуманітарних або природничих наук від визнаного коледжу або наукової 

школи, щоб скласти іспити з латинської мови (або французької чи німецької) та 

фізики. У 1880 р. було додано ще один вступний іспит за вибором студента зі 

списку: французька мова, німецька мова, алгебра, геометрія, ботаніка. У 1893 р. став 

обов‟язковим іспит з хімії (Black et al., 1993, с. 38–39). 

До навчальних планів було включено нові дисципліни: оперативне акушерство 

(1874), гінекологію (1883), гістологію (1888), фармацевтичну та фізіологічну хімію 

(1898) (Clarence, 1906). 

У своїй промові 1883 року з нагоди століття заснування закладу освіти, його 

президент Ч. Еліот констатував, що «школа одночасно стала центром хімічних, 

гістологічних та санітарних досліджень, а також місцем для сумлінного навчання; 

студенти вступають до школи з кращою освітою, ніж будь-коли раніше, вони 

працюють довше і важче, перебуваючи в школі, і залишають її підготовленими, 

оскільки якісна підготовка може їм гарантувати перебування не на переповнених 

нижчих щаблях професії, а на вищих, де завжди є місце» (Exercises in Huntington…, 

1883). 
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З початку 1890-х рр. було замінено стару модель відвідування лікарні на так 

звані «клінічні вправи», у процесі виконання яких під наглядом викладачів студенти 

набували необхідних професійних навичок (отримання анамнезу, обстеження, 

дослідження, маніпуляції тощо) (Clarence, 1906). 

За президентства Еліота у Гарвардській медичній школі було створено багато 

нових кафедр: дерматології (1871), офтальмології (1871), психічних хвороб (1871–

1885), гігієни (1871), гістології та ембріології (1887), ларингології (1888), гінекології 

(1888), отології (1888), бактеріології (1891), неврології (1893), ортопедії (1893), 

педіатрії (1893), компаративної патології (1896) (Ernst, 1906, с. 9-10). 

Як стверджують М. Марш та В. Роннер, на початку 1890-х Гарвардська 

медична школа не була найінноваційнішою серед тогочасних закладів медичної 

освіти в США, поступаючись у цьому медичній школі Джонза Гопкінза, проте вона 

завжди займала лідерські позиції в реформуванні медичної освіти (Marsh, Ronner, 

2010). 

Налагоджена система науково-дослідної роботи студентів Гарвардської 

медичної школи забезпечувала формування їхньої готовності до інноваційної 

діяльності за фахом: поглиблювала професійні знання, розвивала креативність 

мислення, формувала звичку до професійного самовдосконалення. Тому після 

вивчення кожної клінічної дисципліни студенти мали взяти участь у кафедральних 

конференціях із доповідями, найкращі з яких публікувалися в місцевих наукових 

журналах (Clarence, 1906). 

Професорсько-викладацький склад закладу провадив активну винахідницьку 

діяльність. На кафедрі бактеріології велися дослідження з вивчення туберкульозу, 

сказу, віспи, дифтерії, черевного тифу, лихоманки тощо (Clarence, 1906). Викладач 

Гарвардської медичної школи Ф. Гупер виготовив і модифікував кілька 

інструментів, які й сьогодні застосовують у ларингологічній практиці. Також він 

уперше виконав операцію з видалення аденоїдів під загальним наркозом (Clarence, 

1906). 

Результатом інноваційної освітньої політики стало стрімке збільшення 

кількості вступників на межі ХІХ та ХХ ст., через що в президента Еліота з‟явився 



167 

амбітний план щодо створення нового медичного університетського містечка 

(Marsh, Ronner, 2010, с. 38; Mulliken et al., 2013, с. 13). 

Дартмутський медичний коледж. За різними оцінками, Дартмутський 

медичний коледж став третім (Hubbard, 1880), або четвертим за часом створення 

закладом медичної освіти в США (Catalogue of Dartmouth…, 1911; Chapman, 1973). 

Дартмутський коледж як заклад загальної освіти було засновано Е. Вілоком у 

штаті Нью-Гемпшир у 1770-х рр. У серпні 1796 р. Н. Сміт (1762–1829), у 

майбутньому – один із найвідоміших лікарів та хірургів, запропонував раді 

попечителів коледжу план щодо для заснування посади професора теорії та 

практики медицини, аргументуючи, що це уможливить підготовку лікарів і 

покращить рівень медичної допомоги у штаті (Hubbard, 1880; Blough, Grossman, 

1999). 

Перша лекція з медицини за участі Н. Сміта відбулась у Дартмутському 

коледжі 20 листопада 1797 року (Spalding, 1916; Chapman, 1973), а в 1798 р. його 

було затверджено на посаді професора. Сміт читав публічні лекції з анатомії, 

хірургії, хімії, теорії та практики медицини (Hubbard, 1880; Catalogue of Dartmouth 

Medical…, 1911). Попри відсутність необхідних приміщень і належних засобів 

навчання, він працював самовіддано, і не лише викладав, але й знаходив джерела 

фінансування, звертаючись до влади штату за допомогою (Hubbard, 1880). 

У 1801 р. термін навчання у школі було подовжено з двох до трьох років, 

після чого студент отримував ступінь бакалавра медицини. Для отримання ступеня 

доктора медицини треба було навчатися ще два роки. 

У 1809 р. законодавчим органом штату Нью-Гемпшир було задоволено 

особисту заяву Н. Сміта щодо асигнування будівництва нових приміщень для 

медичного коледжу, а за рік за його ж проєктом було зведено нову будівлю для 

коледжу з хімічною лабораторією, музеєм, бібліотекою (Smith, 1914). 

Н. Сміт увійшов в історію американської медицини як «піонер, який провадив 

важливі інновації в лікуванні хвороб та підвищенні рівня медичної науки» (Smith, 

1914). Його принципи та прилади під час лікування некрозу, ампутації стегна, 

зменшення вивиху стегна та лікування переломів були вкрай актуальними для 
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медицини того часу (Hubbard, 1880). Утім, головний внесок Н. Сміта в розвиток 

американської медицини полягає, на нашу думку, в тому, що він був інноватором у 

справі організації медичних шкіл, взявши безпосередню участь у координації та 

налагодженні освітнього процесу в трьох закладах медичної освіти США 

(Дартмутському, Єльському та Боудоїнському), а також здійснюючи дистанційне 

управління коледжем Джефферсона у Філадельфії за допомогою письмових 

розпоряджень. 

Сміт мав багато послідовників серед викладачів Дартмутського медичного 

коледжу. Одним із них був Р. Массі (1780–1866), професор теорії та практики 

медицини й акушерства (Blaisdell, 1907). Массі наполягав на необхідності 

осмисленого навчання лікарській професії й радив студентам регулярно читати 

найкращі періодичні фахові видання, розглядаючи їх як джерело інновацій (Mussey, 

1818). 

У 1820 р. у коледжі було проведено організаційні реформи, зокрема було 

утворено чотири окремі кафедри: анатомії та фізіології; теорії та практики 

медицини, фармакології та ботаніки; хірургії, гінекології та медичного права; хімії, 

мінералогії та застосування науки в гуманітаристиці (application of the science to the 

arts) (Chapman, 1973). 

Того самого року медична спілка штату Нью-Гемпшир вирішила щорічно 

обирати представників для відвідування випускних іспитів студентів (Dartmouth 

Medical College, 1897). Участь членів медичної спільноти в атестації випускників 

Дартмутського медичного коледжу (New Hampshire Medical…, 1884) можна також 

розглядати як інноваційний для того часу формат співробітництва закладу й 

зацікавленої професійної громадськості щодо підготовки висококваліфікованих 

лікарів для місцевої громади. 

Чільне місце в інноваційних процесах коледжу належало його викладачам. 

Професор кафедри хірургії, а також кафедри гінекології та жіночих хвороб  

Д. Кросбі (1800–1873) здобув популярність у колег і студентів як чудовий лектор та 

педагог-інноватор (Spalding, 1926). Професор анатомії та фізіології Е. Пізлі (1814–

1878) був автором підручника «Гістологія людини», «першої систематизованої 
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роботи з цього питання англійською мовою» (Bartlett, 1878) та праці «Пухлини 

яєчників: патологія, діагностика та лікування», визнаної найґрунтовнішим науковим 

доробком із зазначеної проблематики (Blaisdell, 1907). 

Медична школа Мерилендського університету. За інформацією офіційного 

сайту (https://www.medschool.umaryland.edu/), медична школа Мерилендського 

університету була «першою державною медичною школою в США, першим 

закладом освіти, який побудував навчальну лікарню, запровадив програму 

резидентури, створив медичну бібліотеку, перші підручники з медицини та багато 

унікальних курсів із вивчення медицини» (University of Maryland School of…, n.d.). 

Відкриттю медичного коледжу Мерилендського університету передував 

тривалий підготовчий період, починаючи з моменту заснування восени 1789 р. 

Медичного товариства Балтимора, протягом якого представники місцевої медичної 

спільноти, зокрема А. Візенталь і Дж. Дейвідж, намагались організувати в Балтиморі 

підготовку лікарів. Лише 18 грудня 1807 р. представниками влади було прийнято за 

основу «Medical College Bill» (Cordell, 1891, с. 5, 15) і засновано перший державний 

медичний коледж. 

Початок діяльності коледжу був доволі складним. За відсутності навчальних 

приміщень лекції відбувалися вдома у професорів Дж. Дейвіджа, Дж. Кука та  

Дж. Шоу, або в богадільні. У 1808 р. заклад було розміщено у старій будівлі, в якій 

Шоу спромігся створити гарну навчальну лабораторію (Cordell, 1891, с. 16–17). У 

1810 р. у коледжі було вже 18 студентів. Того самого року 5 випускників отримали 

ступені (Cordell, 1891, с. 16-17, 19). 

У 1812 р. під час будівництва нового приміщення для медичного коледжу 

виникла амбітна та безпрецедентна ідея щодо приєднання до коледжу університету 

(Cordell, 1891, с. 23) всупереч поширеній практиці створення медичних шкіл і 

коледжів при університетах. 

Більшість подальших інновацій була пов‟язана з організацією освітнього 

процесу. Будівництво у 1823 р. приватного Балтиморського ізолятора (відомого 

згодом як «університетська клініка») та створення при ньому такого інноваційного 
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для американської медичної освіти феномену, як резидентура заклали передумови 

для здобуття студентами належної практичної підготовки (Cordell, 1891, с. 45-46). 

Розширення фахових компетентностей майбутніх лікарів відбувалося завдяки 

запровадженню нових для американської медичної освіти дисциплін, як-то: гігієна 

(1833), аускультація та перкусія (1841), медичне право (1844), дитячі хвороби 

(1845), оперативна хірургія (1845), експериментальна фізіологія та мікроскопія 

(1854), військова гігієна та хірургія (1863) (Cordell, 1891, с. 76, 123-125, 130). 

Мотивуючи студентів до навчання й дослідницької діяльності, керівництво 

медичного коледжу впродовж 1869–1890 рр. щороку присуджувало два призи по 

100 доларів США за високі досягнення (Cordell, 1891, с. 135). У 1876 р. було 

запроваджено «систему бенефіціарів». Наприклад, сплативши за перший курс 

50 доларів, студенти отримували доступ до професорських лекцій за 35 доларів. 

Також багатьом студентам виплачувалися стипендії. Запровадження таких інновацій 

також було зумовлене гострою конкуренцією між трьома медичними коледжами 

Мериленду. 

За сприяння професорів коледжу в 1868–1869 рр. було відкрито перші клініки 

з офтальмологічних хвороб (Cordell, 1891, с. 124, 131, 133). У 1880 р. було створено 

асоціацію випускників коледжу, а у 1882 р. розпочала свою роботу стоматологічна 

кафедра (Cordell, 1891, с.140, 142). Отже, упровадження інновацій в освітній процес, 

наукову роботу та управлінську діяльність стало міцною традицією Мерилендського 

коледжу, його викладачів та керівництва. 

Медична школа університету Джонза Гопкінза. До американської історії 

Дж. Гопкінз (1795–1873) увійшов як філантроп, чий внесок у розвиток 

американської медицини та медичної освіти високо оцінений наступними 

поколіннями. 

Наприкінці 1860-х рр., розмірковуючи над тим, кому залишити свої величезні 

статки, Гопкінз вирішив спрямувати гроші на благодійність і склав відповідний 

заповіт. З-поміж друзів, юристів і ділових партнерів він створив дві попечительські 

ради (по 12 членів у кожній. – А. К.), які мали виконати його останню волю. Згідно 

із заповітом, майже всі мільйонні статки Гопкінза після його смерті мали піти на 
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розвиток освіти та медицини (див. табл. 2.1.) (Johns Hopkins Medicine, n.d.; Mukau, 

2012, с. 121). 

Таблиця 2.1 

Заклади, які заповідав заснувати Дж. Гопкінз 

Рік заснування Назва англійською 

мовою 

Назва українською 

мовою 

1876 The Johns Hopkins 

University 

Університет Джонза 

Гопкінза 

1878  The Johns Hopkins Press Видавництво Джонза 

Гопкінза 

1889 The Johns Hopkins 

Hospital and the Johns 

Hopkins School of 

Nursing 

Лікарня Джонза 

Гопкінза та школа 

медсестринства Джонза 

Гопкінза 

1893 The Johns Hopkins 

University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Джонза 

Гопкінза 

Систематизовано за (Mukau, 2012, с. 122) 

Від виконавців останньої волі філантропа вимагалося суворе дотримання 

визначених ним термінів, наданих рекомендацій та вказівок. Зокрема, у датованому 

12 березня 1873 р. листі до ради попечителів лікарні Дж. Гопкінз радив пов‟язати 

теорію з практикою, створивши і лікарню, і заклади з підготовки медичних 

фахівців – школу медсестринства та медичну школу університету (Mukau, 2012, 

с. 122). 24 грудня 1873 року, за 9 місяців після написання цього листа, Дж. Гопкінз 

помер від пневмонії. 

З моменту заснування медична школа університету Джонза Гопкінза 

відрізнялася від інших подібних закладів освіти завдяки новій освітній філософії, 

базовими принципами якої стали передбачення та практицизм. У період оновлення 

американської системи медичної освіти на межі ХІХ–ХХ ст. модель школи Гопкінза 

визнавалася взірцевою та гідною наслідування. Головною причиною успіху закладу 

освіти, як показує його 130-річна історія, стала інноваційна філософія освіти та той 

факт, що університет став першим в історії США дослідницьким закладом освіти. 

Констатуючи, що «інноваційні та своєрідні методи навчання медицини й 

догляду за хворими, які складали модель Гопкінза, наслідують медичні та 
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медсестринські школи всієї Північної Америки й дотепер» (Lamb, 2017, c. 893),  

С. Лемб вважає однією з причин її успішності вірність принципу, коли «лікарні 

ставали інструментами догляду за хворими та медичної освіти, для отримання 

належного рівня якої необхідне викладання біля лікарняного ліжка й лабораторний 

досвід» (Lamb, 2017, c. 893). Л. Мукау також констатує, що «загальновідомі медичні 

традиції, як-от одягання рукавичок під час хірургічних втручань, терміни «щоденні 

обходи», «навчання біля ліжка», «інтерни», «клінічні ординатори», «непрямий 

масаж серця», народилися саме в медичній школі університету Джонза Гопкінза» 

(Mukau, 2012, c. 118). Однак, задаючись питанням, як вдалося Дж. Гопкінзу 

запропонувати такі далекосяжні ідеї, Л. Мукау вбачає відповідь на нього в 

«революційному» «навмисному поєднанні медичної та медсестринської шкіл із 

лікарнею й зосередженні уваги на науковому методі», завдяки чому було 

перевершено «навіть німецький підхід», де наукова методологія й лабораторні 

досліди були основою медичної теорії (Mukau, 2012, c. 122). 

Медична школа була частиною університету Джонза Гопкінза, а тому на неї 

поширювалися 12 важливих напрямів університетської освіти, виголошені першим 

ректором Д. Гілменом у його інавгураційній промові. Згідно з одинадцятим 

принципом, «метою університету є розвиток характеру, який визначає людину. <…> 

Його (університету. – А. К.) сенс не в тому, щоб лише передавати знання студентам, 

а в підсиленні жаги до знань, знаходженні методів для розвитку здібностей, 

зміцненні розсудливості й пожвавленні інтелектуальних і моральних сил. Він 

повинен готувати до служіння суспільству покоління студентів, які будуть мудрими, 

вдумливими, прогресивними інноваторами в галузях, де б не працювали або 

творили» (Addresses at the Inauguration…, 1876, с. 38). 

Керівництво університету Джонза Гопкінза планувало відкрити медичну 

школу відповідно до заповіту філантропа, але цьому завадив спад економіки 

наприкінці ХІХ ст. (Jarrett, 2011, с. 21). Існування медичної школи стало можливим 

завдяки жінці, всупереч поширеному тоді суспільному стереотипу щодо «чоловічого 

характеру» медичної освіти та практики й неспроможності жінок опанувати 

медичну освіту (Mukau, 2012, с. 119-120). Насправді ж цей стереотип був 



173 

здебільшого пов‟язаний із жінконенависництвом та дискримінацією  жінок (Mukau, 

2012, с. 119-120). 

За словами декана Медичної школи Університету Джонза Гопкінза в 1929 –

1953 рр. А. Чесні, «більше ніж будь-якій іншій людині, за винятком самого  

Дж. Гопкінза, медична школа зобов‟язана своїм існуванням» Мері Елізабет Герретт 

(Chesney, 1943). 

М. Е. Герретт (1854–1915) була донькою заможного балтиморського 

філантропа Дж. В. Герретта (Jarrett, 2011, с. 22; Mukau, 2012,  

с. 123) і після смерті батька продовжила його справу (Cubitt et al., 2020). Разом з 

іншими балтиморськими благодійницями вона створила комітет жіночого 

медичного фонду, який збирав кошти для Медичної школи Університету Джонза 

Гопкінза (McCall, 2001, February 12). Розпочата 2 травня 1890 року кампанія 

комітету жіночого медичного фонду (Women‟s Medical Fund Campaign) набула 

національного масштабу (Jarrett, 2011, с. 24). 

Із зібраних упродовж наступних шести місяців та переданих наприкінці 

жовтня 1890 р. раді попечителів Університету Джонза Гопкінза коштів у розмірі 

100 000 американських доларів половину суми надала сама М. Е. Герретт, 

передавши разом із грошима спеціальну умову щодо прийняття до майбутньої 

медичної школи жінок на рівних правах із чоловіками (Куліченко, 2019а). 

Коли ж рада повідомила, що відкриття медичної школи є неможливим без 

додаткового фінансування в розмірі 500 000 американських доларів (Jarrett, 2011, 

с. 25), М. Е. Герретт запропонувала надати власні кошти в розмірі 307 000 

американських доларів, але висунула нові вимоги. За слушним висловом  

В. Джаретта ІІ, її дії можна було назвати «першим прикладом примусової 

філантропії, де меценат використовував кошти як зброю для примусових соціальних 

змін» (Jarrett, 2011, с. 26). Серед висунутих вимог були: 4-річний курс навчання; 

гарантування випускникам отримання ступеня з медицини; необхідність ґрунтовних 

знань із хімії, біології, фізики, а також ступеня бакалавра для абітурієнтів; володіння 

абітурієнтами французькою та німецькою мовами, оскільки їх використовувала 

наука. М. Е. Герретт наполягала на публікації цієї угоди в кожному річному огляді. 
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У разі її порушення університетом гроші мали бути повернуті їй із відсотками або ж 

перераховані іншому коледжу (Jarrett, 2011, с. 25). Її умови були прийняті. 

Одним із нагальних питань, що постали перед керівництвом медичної школи 

перед її відкриттям, стало формулювання вимог щодо вступу (An Address by 

Professor William…, 2009). Це відбувалося в перехідний для американської вищої 

освіти період, коли, за відсутності будь-якої нормативно-правової бази, академічна 

спільнота вже усвідомлювала необхідність уніфікації освітніх процесів, зокрема 

запровадження єдиних вступних вимог. 

Президентом університету Джонза Гопкінза Д. Гілменом, який був 

занепокоєний відсутністю у студентів-медиків фундаментальних знань із біології, 

хімії, фізики та наукових мов (німецької та французької. – А. К.), був організований 

«підготовчий медичний курс» (preliminary medical course), надалі взятий за стандарт 

багатьма медичними закладами освіти США (Johns Hopkins University School…,  

n.d. b). 

Медичну школу було відкрито в жовтні 1893 р. На той момент кількість 

професорсько-викладацького складу становила 35 осіб (Retrospect of Twenty Years…, 

1896, c. 12). 

До першого навчального плану були включені 16 дисциплін: фізіологія та 

гістологія; анатомія; патологія; фізіологічна хімія; фармакологія; медицина; 

хірургія; гінекологія; акушерство; неврологія; дерматологія; педіатрія; психіатрія; 

ларингологія; офтальмологія та отологія; гігієна (Retrospect of Twenty Years…, 1896, 

c. 12). Потроху додавалися: мікроскопічна анатомія, токсикологія, бактеріологія, 

клінічна мікроскопія, ринологія, захворювання сечостатевої системи, захворювання 

нервової системи, медична зоологія, судово-медична експертиза та історія медицини 

(Twenty-Second Annual Report…, 1897, c. 102). 

Перший та другий роки навчання присвячувалися вивченню фундаментальних 

дисциплін, трєтій та четвертий – медицині, акушерству, хірургії тощо. Велика увага 

приділялася практичним заняттям у різних лабораторіях, навчальних диспансерах та 

лікарняних палатах (Twenty-Second Annual Report…, 1897, c. 102). Тривалий 

клінічний і дослідницький досвід студентів забезпечувався завдяки імплементації 
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такої інновації, як програми резидентури з патології, хірургії та загальної медицини 

(Holden, 1976, с. 321-322). 

На якість підготовки лікарів впливала й розвинена структура закладу. У 

1896 р. медична школа мала у своєму розпорядженні хімічну, біологічну, 

патологічну та клінічну лабораторії, що були розміщені в окремих будівлях та добре 

обладнані, а також меморіальну будівлю жіночого фонду, оснащену для вивчення 

анатомії та фармакології (Twenty-Second Annual Report…, 1897, c. 17-20). 

У січні 1896 р. було засновано часопис «Журнал експериментальної 

медицини», який було сфокусовано на результатах експериментальних досліджень у 

галузі медицини. Про рівень наукових інновацій викладачів медичної школи 

свідчила їхня інтеграція в міжнародний науковий простір, як, наприклад, 

Міжнародний медичний конгрес 1897 р. у Москві, засідання Британської медичної 

асоціації в Монреалі (Twenty-Second Annual Report…, 1897, c. 11). 

Стимулювання наукової активності студентів сприяло підвищенню рівня 

їхньої фахової підготовки. Результати власного аналізу наукової літератури вони 

презентували на щотижневих студентських засіданнях із різних дисциплін. 

Викладачі, студенти та лікарі мали можливість відвідувати засідання «Клубу 

любителів періодики з фізіології, де обговорювалися результати останніх клінічних 

досліджень (Twenty-Second Annual Report…, 1897, c. 66, 103). 

Ще однією інновацією, реалізованою в стінах медичної школи, стала 

організація навчальних курсів для випускників упродовж травня та червня. Перелік 

курсів був широким і охоплював актуальні напрями тогочасної медицини: 

патологію, бактеріологію, клінічну мікроскопію, терапію, хірургію, гінекологію, 

дерматологію, дитячі захворювання, офтальмологію та отологію (Twenty-Second 

Annual Report…, 1897, c. 103). 

Серед здобутків медичної школи за весь попередній період існування ректор 

університету Д. Гілмен у 1898 р. назвав значне збільшення кількості студентів і 

раціональне використання для практичних занять належним чином обладнаних 

приміщень (Twenty-Third Annual Report…, 1898, c. 22). 
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Наприкінці 1898 р. у медичній школі університету Джонза Гопкінза навчалося 

167 студентів. Посилювався інтерес до закладу міжнародної студентської спільноти, 

зокрема здобувачів медичної освіти з Індії, Канади та Гаваїв (Twenty-Third Annual 

Report…, 1898, c. 103). 

Навесні 1899 р. С. Флекснер та Л. Беркер відвідали Філіппіни для дослідження 

поширених там хвороб (Twenty-Fourth Annual Report..., 1899, c. 107). За його 

підсумками було оприлюднено доповідь і окреслено напрями майбутніх досліджень. 

Підсумовуючи, зазначимо, що з відкриттям Медичної школи Університету 

Джонза Гопкінза розпочалася нова епоха в історії американської медичної освіти. 

Уперше професорсько-викладацький склад працював повний робочий день або на 

постійній основі. Здобувачі освіти навчалися не лише в аудиторіях, але й у лікарнях, 

беручи безпосередню участь у лікуванні пацієнтів і в лабораторних дослідженнях, 

хоча й під керівництвом професорсько-викладацького складу (Johns Hopkins 

University School of…, n.d. a). Основою ж усіх інновацій ми вважаємо тісний 

взаємозв‟язок між університетом Джонза Гопкінза з однойменними медичною 

школою та лікарнею, що разом утворювали своєрідний навчально-науковий 

комплекс. 

Серед викладачів та випускників Медичної школи Університету Джонза 

Гопкінза було чимало новаторів і винахідників, як, наприклад, В. Ослер, сприявши 

за допомогою лабораторних досліджень розвитку точної діагностики, та В. Голстед, 

названий «батьком сучасної хірургії» (Johns Hopkins University School of…, n.d. a).  

Ідеали Медичної школи Університету Джонза Гопкінза вплинули на еволюцію 

американської медсестринської та медичної освіти XX ст. (Lamb, 2017, с. Е894).  

Л. Мукау вважає «двома істотними внесками моделі Гопкінза <…> освітній формат 

та спільне навчання (жінок та чоловіків. – А. К.)» (Mukau, 2012, с. 118), а  

Дж. Голден переконаний, що великим внеском медичної школи Джонза Гопкінза в 

американську медицину став вплив на розвиток післядипломної медичної освіти 

(Holden, 1976, с. 322). 

Діяльність Медичної школи Університету Джонза Гопкінза наприкінці ХІХ ст. 

остаточно зміцнила позиції університетської медичної освіти на основі 
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диференційованого чотирирічного навчального плану та поєднання лабораторного 

навчання з контрольованим лікарняним досвідом (Jones, 1992, c. 10). Досягти цієї 

мети їй допомогли системні інноваційні заходи за всіма напрямами діяльності 

закладу освіти. 

Отже, американська медична освіта є продуктом важливих ініціатив та 

інноваційної діяльності перших американських медичних коледжів. Розпочатий 

ними інноваційний процес отримав продовження в діяльності Медичної школи 

Університету Джона Гопкінза, що втілила стандарт американської вищої медичної 

освіти наприкінці ХІХ ст. і стала орієнтиром інноваційної діяльності медичних 

закладів освіти у ХХ ст. 

 

2.2. Особливості медичної освіти США на початку ХХ ст. 

 

Попри інноваційну активність американських медичних шкіл, яку вони 

проявляли впродовж усього ХІХ ст., довіра суспільства до лікарів була доволі 

низькою. Суспільство також непокоїли незадовільний стан медичної допомоги та 

висока смертність. На тлі цих болючих проблем зростав інтерес до медичної освіти, 

її спроможності сприяти розв‟язанню цих проблем. 

Розглядаючи початок ХХ ст. як дуже важливий період в історії американської 

освіти, В. Джейнс зазначає, що серйозну роль на цьому етапі відіграли процеси 

урбанізації, індустріалізації та імміграції. Їхній вплив, а також посилення позицій 

медичних професійних шкіл разом із дискусіями навколо цього, створили 

фундамент для формування сучасної американської освітньої системи (Джейнс, 

2007, с. 235). Зауважимо, що в ті часи американські медичні школи доволі часто 

асоціювалися не лише з професійною медичною освітою, але й з неналежною 

підготовкою майбутніх лікарів (Brown, 2006, с. 5). 

Акцентуючи увагу на соціальній функції медичної освіти, відомий 

американський педагог А. Флекснер (1866–1959) вимагав від суспільства 

забезпечити засоби для її підтримки (Flexner, 1910, с. 127). Відповідно, медичні 

коледжі як «корпорації суспільного обслуговування», що створені державою та 
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використовують державні лікарні, не мали бути звільнені від критики суспільства й 

регулювання (Flexner, 1910, с. 154). Однак, будь-які спроби критики та регулювання 

мали базуватися на системному та глибокому аналізі діяльності медичних коледжів. 

Якщо університетські заклади знаходилися на передових позиціях медичної 

освіти, виступаючи рушієм якісних змін у медицині та суспільстві, то найгострішу 

критику фахівців і пересічних американців викликали приватні (комерційні) та 

сектантські медичні школи. 

Приватні (комерційні) медичні школи (proprietary medical school) 

створювались у відповідь на наявний у суспільстві кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. 

запит на дипломованих лікарів. Це були заклади з невеликим керівним і 

викладацьким складом (8-10 осіб) й переважною орієнтацією на прибуток. Приватні 

(комерційні) медичні школи існували в США до кінця 1910-х рр. (Brown, 2006; 

Ludmerer, 2010) і зазнали неабиякої критики з боку суспільства та академічних кіл. 

Своє негативне ставлення до цих шкіл висловив відомий організатор медичної 

освіти Ф. Біллінгз (1854–1932): «Зазначені заклади освіти, – писав він, – з‟являлися 

дуже швидко. Головною причиною такої появи було те, що приносило пряму та 

опосередковану вигоду безпосередньо для викладача в медичній школі: авторитет 

(тут і далі курсив наш. – А. К.), яким він користувався серед студентів і населення та 

матеріальне заохочення – оплачувані консультації та приватна практика» (Billings, 

1903, с. 762). Випускники комерційних медичних шкіл позиціонували себе, 

передусім, бізнесменами, а їхні професійні якості були сумнівними (Pinney, 2016,  

с. 67). 

Приватні (комерційні) школи орієнтувалися на надто низькі академічні 

стандарти, часто приймаючи осіб, які не мали середньої освіти, але могли оплатити 

вартість навчання. На переконання Ф. Біллінгза, ці заклади дискредитували медичну 

освіту через нехтування моральними нормами й навіть – психічним станом 

абітурієнтів заради прибутку (Billings, 1903, с. 763). 

У деяких штатах було навіть організовано вечірні медичні школи, заняття в 

яких тривали з сьомої до дев‟ятої або ж десятої години ночі. Це було зумовлено 

орієнтацією таких «нічних» закладів на клієнтів, які належали до різних професій і, 
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працюючи протягом дня, бажали при цьому отримати й медичну освіту (Billings, 

1903, с. 763). 

Хоча в зазначених закладах і викладали анатомію, фізіологію, хімію, 

фармакологію, акушерство, клінічну практику та хірургію, це було переважно 

навчання теорії. К. Людмирер характеризує викладання в таких школах як «цілком 

дидактичне», засноване на лекціях, читанні підручників, примусовому 

запам‟ятовуванні безлічі фактів, без лабораторних та клінічних видів діяльності 

(Ludmerer, 2010, р. 193). Також були відсутні засоби контролю знань і 

компетентностей (Billings, 1903, p. 762). Після такого навчання випускники-лікарі 

ставали до роботи і не існувало жодної організації, наприклад, спеціальних 

комітетів, які б контролювали їхню діяльність (Billings, 1903; Brown, 2006). 

У результаті спостереження за практикою комерційних медичних шкіл 

Ф. Біллінгзом у 1903 р. були сформульовані вимоги, виконання яких сприяло би 

концептуальному оновленню американської медичної освіти: 

 медичний коледж (школа) має входити до складу університету 

(university medical college). За такої конфігурації університетом установлюються 

правила вступу до школи й контролюється вступна кампанія; 

 вступникам до медичного коледжу необхідно продемонструвати 

належні знання з певних дисциплін, зокрема англійської, французької, грецької та 

латинської мов, біології та ін., які вони мали здобути протягом дворічного навчання 

в попередніх закладах освіти; 

 метод викладання як фундаментальних, так і клінічних дисциплін має 

бути лабораторним, а навчання індивідуальним або в невеликих групах; 

 перші два роки навчання в медичній школі мають відводитися на 

вивчення фундаментальних наук (Billings, 1903, с. 770). Ф. Білінгз також окреслив 

кілька варіантів продовження навчання, які схематично наводимо на рис. 2.1; 

 приватні школи, створені в комерційних цілях, повинні зникнути; 

 для проведення практичних занять необхідна реорганізація звичайних 

лікарень, із якими взаємодіють медичні школи, у навчальні клінічні лікарні, 

підконтрольні університетам, що мають у своєму складі медичні заклади освіти; 
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 клінічні лікарні слід використовувати для навчання студентів та 

проведення досліджень щодо причин виникнення, перебігу й лікування хвороб, а 

також для догляду за певною кількістю пацієнтів; 

 для роботи в цих лікарнях необхідно обирати професорів медицини, 

хірургії, гінекології, які би разом із компетентними помічниками займалися 

викладанням і дослідженнями, отримуючи за це гідну платню; 

 достатньо залишити всього 25–35 медичних шкіл із належною 

матеріальною базою та кваліфікованим професорсько-викладацьким складом; 

 забезпечити визнання дипломів з медичної освіти всіма штатами; 

 запровадити єдиний іспит для отримання ліцензії на лікарську практику, 

що буде дійсним на всій території США (Billings, 1903, с. 766-772). 

 

Рис. 2.1. Здобуття медичної освіти за Ф. Біллінгзом. Систематизовано за 

(Billings, 1903). 

 

Крім комерційних шкіл, медичну освіту в США здобували і в так званих 

«сектантських медичних школах» (sectarian medical schools), які відкривали 

гомеопати, еклектики, фізіомедики та остеопати (Flexner, 1910, с. 158). Згідно з 

поясненням Н. Гевітца, в тогочасному медичному дискурсі під «сектами» розуміли 

угрупування (як усередині, так і поза ортодоксальною медичною традицією), що 
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заперечували легітимність усталених терапевтичних принципів і практик та 

відстоювали альтернативні способи лікування відповідно до сповідуваних ними 

доктрин (Gevitz, 1987, с. 1636). 

Проте, на початку ХХ ст. А. Флекснер виправдовував існування сектантської 

медицини її відповідністю певним стандартам та умовам, що не можуть бути 

підтримані традиційною медициною, адже не пов‟язані з фундаментальними 

науками та логічним мисленням (Flexner, 1910, с. 156). 

Суперечливість позиції медичних сектантів щодо медичної освіти проявлялася 

в їхньому намаганні поєднати принципи власної доктрини з науковим підходом, 

притаманним традиційним закладам освіти, що проявлявся в дотриманні 

навчального плану, викладанні деяких фундаментальних та клінічних дисциплін, 

зокрема патології, бактеріології, клінічної мікроскопії. Упродовж першого та 

другого навчальних років сектантські заклади зазвичай використовували 

традиційний навчальний план, але на початку третього року їхнє керівництво 

починало запроваджувати нові принципи та підходи, намагаючись таким чином 

досягти компромісу між наукою та сповідуваною доктриною (Flexner, 1910, с. 157-

158). 

Для сектантських медичних шкіл гостро стояло питання залучення нових 

студентів, навіть за низької, порівняно з алопатичними школами, плати за навчання. 

Якщо порівняти відсоток здобувачів медичної освіти в сектантських школах від 

загальної кількості студентів-медиків у 1900 р. та 1910 р., то побачимо таку 

статистику – 10 % та 6 % відповідно. Серед причин, що змушували абітурієнтів 

відмовлятися вступати до цих закладів, варто згадати своєрідну філософію, яка для 

більшості абітурієнтів асоціювалися із застарілими метафізичними концепціями, 

незадовільні умови навчання та практики, здебільшого некомпетентний 

викладацький склад (Barzansky, Gevitz (Eds), 1992, с. 91, 93). 

За даними А. Флекснера, в 1910 р. у країні діяли 32 сектантські медичні 

школи, зокрема: 

 гомеопатичні школи, які не вимагали від вступників більшої освіти, ніж 

середня. Деякі з них запроваджували вступні іспити, а інші задовольнялися 
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документом про середню освіту. Інноваційна діяльність у цих закладах освіти була 

відсутня. Лише 3 з них мали необхідне обладнання для освітнього процесу, музеї та 

великі бібліотеки. Жоден заклад не міг дозволити собі викладачів із повним 

навантаженням. Кількість навчальних дисциплін відрізнялася й залежала від 

професійних переконань викладачів. Будівлі шкіл були брудні та занедбані. Деякі 

заклади прибирали з назви слово «гомеопатична», намагаючись залучити більше 

абітурієнтів, які воліли вступати до традиційних (алопатичних) шкіл. Лише 

3 гомеопатичні заклади освіти змогли налагодити відносини з лікарнями для 

вивчення клінічних дисциплін. А. Флекснер розглядав сучасні йому гомеопатичні 

школи як «приклад несумісності науки та доктрини» (Flexner, 1910, с. 158-161); 

 еклектичні школи – не мали часом жодних вступних вимог. Майже нові 

будівлі закладів були без належного навчального обладнання, бракувало книг та 

наочності. Усі заклади освіти не могли забезпечити належні умов для клінічної 

практики. Зазвичай студенти практикували в малих лікарнях, де їм приділяли замало 

часу. Лише 3 з 8 шкіл отримували гідний прибуток, який не завжди спрямовували на 

навчальні потреби (Flexner, 1910, с. 163); 

 остеопатичні школи також не мали уніфікованих вимог щодо вступу, 

зараховуючи вступників на підставі або свідоцтва про середню освіту, або 

формального вступного іспиту з гуманітарних дисциплін. Термін навчання становив 

3 роки. В одних школах навчання починалося з вивчення теорії, а продовжувалося 

практичними заняттями, в інших – навпаки. Викладаючи анатомію, фізіологію, 

патологію, хімію, мікроскопію, остеопати зосереджували головну увагу на 

актуальних для власної доктрини аспектах. Матеріально-технічна база була 

недостатньою, а лабораторії практично відсутні. Клінічному навчанню не 

приділялося належної уваги. Плата за навчання, яку вносили студенти, залишалася 

повністю в керівництва, інколи її частка спрямовувалася на поліпшення будівель 

школи й лікарні (Flexner, 1910, с. 163-166); 

 фізіомедична школа не запроваджувала вступних випробувань. Серед 

викладачів були переважно професори. Школа мала незначну матеріально-технічну 

базу, незадовільні умови для вивчення клінічних дисциплін, а її головним 
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фінансовим ресурсом були кошти, сплачувані студентами за навчання (Flexner, 

1910, с. 213). 

Усе зазначене підводило А. Флекснера до висновку, що від діяльності 

медичних сект та їхніх закладів освіти населення не отримає жодної користі, а 

навпаки, лише страждання (Flexner, 1910, с. 166). 

У цей період, дотримуючись принципів традиційної медицини, продовжували 

свою інноваційну діяльність алопатичні медичні школи. Серед них провідні позиції 

посідали найстаріші американські заклади медичної освіти, історію створення й 

діяльність яких проаналізовано в підрозділі 2.1. 

Одним із лідерів американської медичної освіти залишалася Гарвардська 

медична школа. Її керівництво продовжувало впроваджувати інновації в освітній 

процес. На початку 1900-х рр. було запроваджено метод секційного навчання, який 

передбачав поступове опанування теоретичних знань і практичних навичок разом із 

виконанням професійних завдань, що поступово ускладнювалися (Clarence, 1906). 

Згодом йому на зміну прийшло навчання на основі конкретних випадків, а 

невдовзі – проблемне навчання (Servant-Miklos, 2019). 

Студентам четвертого року пропонувались елективні курси (патологічної 

анатомії, оперативної хірургії, акушерства, дерматології, офтальмології тощо) з 

великою практичною складовою (Clarence, 1906). До впроваджуваних медичною 

школою інновацій також можна додати вдосконалення й посилення вступних вимог, 

заходи щодо уніфікації освітнього процесу (Clarence, 1906). 

Відкриття восени 1903 р. нового амбулаторного відділення шкірних 

захворювань Массачусетської загальноклінічної лікарні з 16 ліжками надало 

студентам можливість наочного ознайомлення з прикладами різних шкірних 

захворювань (Clarence, 1906). 

Цікавим інноваційним кроком закладу освіти стала організація в 1905 р. 

Гарвардської соціальної допомоги при Массачусетській загальноклінічній лікарні, 

де ознайомлювали з основними прийомами надання соціальної допомоги пацієнтам 

(догляд за хворими на туберкульоз пацієнтами, годування й догляд за 
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новонародженими, психологічна підтримка у скрутному становищі тощо) (Beecher, 

Altschule, 1977). 

Запровадження інновацій, придбання належного обладнання та виплата гідної 

зарплати працівникам забезпечувалися завдяки благодійним внескам. Благодійні 

кошти також дозволили збудувати медичне містечко, яке стало найбільшим у країні 

медичним комплексом (Marsh, Ronner, 2010, с. 38; Mulliken et al., 2013, с. 13). 

Новий етап інноваційного поступу Гарвардської медичної школи був 

пов‟язаний із розвитком «тропічної медицини», спрямованої на боротьбу із 

захворюваннями, викликаними тропічним кліматом, а також антисанітарією та 

порушенням правил особистої гігієни. Розвиваючи цей напрям медичної науки та 

освіти, керівництво школи виходило з того, що медицина повинна стояти на варті як 

особистого, так і громадського здоров‟я. Упроваджували ідеї та принципи 

«тропічної медицини» викладачі медичної школи Гарвардського університету:  

М. Розенау, перший у США професор профілактичної медицини та гігієни;  

Дж. Віппл, професор санітарії та Т. Сміт, професор порівняльного патології (Weller, 

2004, с. 179). 

Ще одним напрямом інноваційної діяльності Гарвардської медичної школи 

стала участь її професорсько-викладацького складу в розробці та модифікації 

медичних інструментів. Заслуговувало на повагу й рішення керівництва 

Гарвардського університету передавати надлишково виготовлені медичні 

інструменти іншим університетам, у тому числі за межами країни, за цінами значно 

нижчими від реальної вартості (Clarence, 1906, Beecher, Altschule, 1977). 

Президентом Ч. Еліотом було окреслено подальші напрями інноваційного 

руху медичної школи, які було оприлюднено на шпальтах журналу «Science. New 

Series» у листопаді 1909 р.: 

 доповнення ступеня бакалавра мистецтв медичними дисциплінами; 

 зарахування до медичної школи без обмежень осіб зі ступенем 

бакалавра з відзнакою; 

 присвоєння ступеня доктора медичних наук після проходження 

резидентури; 
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 запровадження простого адміністративного механізму для отримання 

ступеня доктора медичних наук відповідно до чинного механізму здобуття ступеня 

доктора філософії; 

 виконання зазначених вище приписів задля створення та збереження 

навчальної свободи у вивченні медицини; 

 послаблення жорсткої організації освітнього процесу, а також посилення 

уваги до якості докторських досліджень, а не їхньої кількості та шляхів отримання 

ступенів; 

 заохочення кращих студентів, дозвіл обирати дисципліни за власним 

бажанням (The Harvard Medical School…, 1909, с. 680). 

У 1909 р. у віці 75 років Ч. Еліот вийшов на пенсію, залишивши після себе 

один із найуспішніших і найавторитетніших закладів вищої освіти не тільки в США, 

але й у світі. Разом із Д. Гілменом та Г. Прітчеттом, його досі вважають одним із 

трьох головних реформаторів американської медичної освіти. 

Отже, напередодні 1910 р. алопатичними медичними школами був 

адаптований типовий науковий навчальний план, що поєднав дидактичні принципи 

з лабораторними дослідженнями. Водночас зійшла нанівець кількість приватних 

(комерційних) та сектантських медичних шкіл, які вже не мали можливості 

конкурувати з медичними школами у складі університетів (Cooper, 1976, c. 261). 

Доповідь А. Флекснера як висновок щодо стану медичної освіти початку 

ХХ ст. Визначальний вплив на подальший розвиток інноваційної діяльності закладів 

медичної освіти мало дослідження, здійснене авторитетним американським 

педагогом А. Флекснером, який узяв участь в інспектуванні медичних коледжів за 

пропозицією Г. Прітчетта, президента фонду Карнегі щодо поліпшення викладання. 

А. Флекснер вважав тогочасну американську медичну освіту безладною та 

малоефективною, тому одразу взявся за це завдання. За взірець він мав медичну 

школу університету Джонза Гопкінза, випускником якого був сам і з чиєю 

атмосферою інновацій та наукових пошуків був добре знайомий. 

Г. Прітчетт запропонував А. Флекснерові відвідати кожну медичну школу 

США та Канади й проаналізувати їхню діяльність за такими критеріями: вступні 
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вимоги, якісний і кількісний професорсько-викладацький склад, матеріально-

технічне забезпечення, стан наукової роботи, фінансування закладу, стан бібліотеки, 

відвідування студентами хворих у лікарнях (Brown, 2006; Parker, Parker, 2000).  

А. Флекснер розмовляв з керівництвом та викладацьким складом медичних шкіл, 

ретельно оглядав заклади освіти та складав звіт, надсилаючи його директорам 

кожної з оглянутих медичних шкіл для внесення виправлень та пропозицій (Parker, 

Parker, 2000, с. 5). 

Згодом він оприлюднив своє дослідження разом із рекомендаціями щодо 

покращення рівня американської медичної освіти на щорічному засіданні 

Американської конфедерації державних медичних комісій та відділів із 

ліцензування 6 червня 1910 року (Egan, 1910, с. 64). Попри первинне неприйняття та 

критику положень доповіді, висловлені її автором ідеї були покладені в основу 

подальших освітніх реформ. Це підтверджує Дж. Боуверз: «Доповідь Флекснера та її 

впровадження, запозичивши німецьку модель, перенесли медичну освіту з приватної 

на університетську та наукову базу» (Bowers, 1976, c. 1). 

У новітній зарубіжній та вітчизняній педагогіці утвердилася думка, що саме  

А. Флекснер став головним реформатором американської медичної освіти ХХ ст. 

(Лисенко, 2015; Чайковський, Хламанова, 2015; Parker, Parker, 2000; Ludmerer, 2010) 

і, не маючи лікарського диплому, спромігся провести фундаментальну реформу в 

усіх аспектах американської медичної освіти (Brickman, 2007, с. 78). Однак, деякі з 

його найвагоміших напрацювань і досі залишаються недооціненими (Ludmerer, 

2010, с. 193). 

Зауважимо, що ідеї А. Флекснера (1910) майже співпадають із поглядами  

Ф. Біллінгза (1903) щодо майбутнього медичної освіти США. Як слушно зазначає  

К. Людмирер, «у праці Флекснера не було нічого нового про те, як слід навчати 

майбутніх лікарів. Усе, що в ній було, – пропонували ще з 1870-х рр. Однак, 

Доповідь викликала резонанс про медичну освіту в цілому» (Ludmerer, 2010,  

c. 194-195). 

У передмові до праці «Медична освіта США та Канади. Доповідь для фонду 

Карнегі щодо поліпшення викладання» президент фонду Г. Прітчетт наголосив на 
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необхідності реформ, окресливши найбільші проблеми медичної освіти, а саме: 

низька кваліфікація лікарів; засилля комерційних шкіл та дидактичних методів 

викладання; відсутність єдиного освітнього стандарту для підготовки майбутніх 

лікарів; відсутність лікарень при кожній медичній школі та ін. (Pritchett, 1910,  

с. хі). Варто зауважити, що благодійні організації, серед яких був очолюваний 

Прітчеттом фонд Карнегі щодо поліпшення викладання, значно сприяли 

реформуванню американської медичної освітньої системи, беручи активну участь у 

фінансуванні медико-біологічних досліджень, створенні нових лікарень, підтримці 

галузі охорони здоров‟я (Emery, 2010). Вони відігравали ключову роль і в розвиткові 

медичних шкіл: сприяючи їх розширенню від малих закладів освіти до потужних 

академічних центрів (Cooper, 2004, с. 243). Важко не погодитись із Р. Купером, який 

зауважував, що «якби не Г. Прітчетт та його творче управління фондом Карнегі, 

А. Флекснер ніколи б не мав можливості проаналізувати медичну освіту та 

запропонувати її іншу модель – науково обґрунтовану й цілісну, що існує й нині (у 

ХХІ ст. – А. К.)» (Cooper, 2004, с. 243). 

Нами виокремлено й систематизовано ідеї А. Флекснера щодо трансформації 

медичної освіти в США на початку ХХ ст.: 

 американська медична школа нового покоління для студентів нового 

покоління. А. Флекснер пояснював: «Ми не можемо <…>, з одного 

боку, викладати, використовуючи лабораторний метод, навчати біля 

лікарняного ліжка та, з іншого боку, приймати непідготовлених і 

неграмотних студентів» (Flexner, 1910, с. 22); 

 важливість не лише фундаментальних наук, але й їх розділів. На думку 

А. Флекснера, фундаментальні науки є інструментальною основою 

медичної освіти, але опанування інструментального мінімуму є 

недостатнім для професіонала, адже медицина розвивається за 

розділами (Flexner, 1910, с. 25-26); 

 зміна та уніфікація процедури вступу до закладів медичної освіти.  

А. Флекснер наголошував, що «занадто низькі вимоги для вступу або ж 
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їхня відсутність іде на користь бідній медичній школі і аж ніяк не 

бідному вступникові» (Flexner, 1910, с. 29, 43, 46); 

 поєднання теорії з практикою або навчання за допомогою праці. 

Оскільки медицина пов‟язана з діяльністю, студент має не тільки 

спостерігати та слухати, він має діяти; 

 дві частини 4-х річного навчального плану. На думку Флекснера, першу 

частину навчання слід присвятити вивченню фундаментальних 

дисциплін – анатомії, фізіології, фармакології, патології тощо; другу 

частину – опануванню клінічних дисциплін (гінекології, педіатрії тощо) 

та практиці в лікарнях (Flexner, 1910, с. 61); 

 перехід від емпіричної медицини до наукової, що відбувається завдяки 

розвитку фізики, хімії, біології; розробці методів, застосовуваних як на 

практиці, так і в наукових дослідженнях. А. Флекснер був переконаний, 

що лікар-науковець має переваги над лікарем-емпіриком, бо детально 

вивчає ситуацію, вільний від упередженої думки, більше усвідомлює 

відповідальність у разі помилки (Flexner, 1910, с. 53, 55-56); 

 два типи медичних шкіл. А. Флекснер указував на необхідність 

заснування двох типів медичних шкіл: це «медична школа наукового 

типу (вважаємо, що йшлося про дослідницькі університети. – А. К.), де 

навчалася би підготовлена та прогресивна молодь; медична школа 

звичайного типу, де вчили би сімейних лікарів» (Flexner, 1910, р. 54); 

 професійні якості лікарів та викладачів медицини. На переконання 

Флекснера, професійними якостями лікарів мають бути пильність, 

системність, ретельність, критичність, відкритість. Виховання цих 

якостей можливе під керівництвом викладачів активних, із 

прогресивним характером, із певними ідеалами, вимогливими звичками 

в думках та в роботі, з метою постійного самовдосконалення (Flexner, 

1910, с. 56-57); 

 важливість наукового методу. На кожному з етапів навчання, навіть не 

будучи оригінальним дослідником, студент може використовувати 
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наукові техніки та науковий метод, щоб позбавитися перешкод різного 

характеру, очистити думки та спрямувати їх на ефективну діяльність 

(Flexner, 1910, с. 57, 92, 157); 

 організація медичних лабораторій для підготовки майбутніх лікарів. 

Такі медичні лабораторії мають бути укомплектовані відповідними 

кадрами, обладнанням і організовані на зразок університетських 

лабораторій з непрофільних дисциплін. Їхній персонал має складатися із 

завідувача-професора та помічників, з яких принаймні один вирішував 

би питання щодо догляду за технічним забезпеченням і матеріалами 

(Flexner, 1910, с. 60); 

 характеристика знань, умінь і навичок добре підготовленого студента-

медика, який закінчив 2-й рік навчання в медичній школі (Flexner, 1910,  

с. 91); 

 чотири напрями підготовки для студентів третього та четвертого років 

навчання: 1) терапевтичний (може охоплювати педіатрію та інфекційні 

захворювання); 2) хірургічний; 3) акушерський; 4) вивчення хвороб 

очей, шкіри тощо (Flexner, 1910, с. 94); 

 особливості організації університетських клінік (навчальних лікарень) та 

навчальних диспансерів (амбулаторій). На думку Флекснера, навчальна 

лікарня має складатися з палат для пацієнтів, кожну з яких 

обслуговуватиме постійний медичний персонал, а також із клініко-

діагностичної лабораторії та кімнати для розтину. Навчальний 

диспансер повинен мати таку структуру: проста приймальня з черговим 

лікарем, який розподіляє пацієнтів у відділення залежно від хвороби; 

великі, добре освітлені та обладнані кімнати для обстеження хворих; 

клініко-діагностична лабораторія (Flexner, 1910, с. 94-95); 

 особливості фахової підготовки студентів у навчальних лікарнях та 

навчальних диспансерах. У навчальних диспансерах кімнати 

розподіляються на секції за напрямом та викладачем, у кожній з яких 

можуть навчатися не більше 10 студентів. Студент одразу приступає до 
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навчання під керівництвом викладача: збирає анамнез, проводить огляд, 

здійснює забір біологічного матеріалу, установлює діагноз та призначає 

курс лікування. Він також навчається правильно заповнювати та вести 

історію хвороби. У лікарні студент відвідує пацієнта в палаті, 

прослідковує динаміку його лікування під пильним наглядом медичного 

персоналу (Flexner, 1910, с. 96-97); 

 методи навчання в навчальних лікарнях та диспансерах. Основними 

методами є демонстраційний і лекційний. Також важливу роль відіграє 

навчання на основі конкретних випадків (метод конкретних ситуації), за 

допомогою якого студенти-медики ознайомлюються з фаховою 

періодичною літературою та застосовують отримані знання на практиці 

під час звітних конференцій і дискусій (Flexner, 1910, с. 98-99); 

 контроль за діяльністю навчальних лікарень з боку закладів медичної 

освіти. Базою для викладання клінічних дисциплін має бути педагогічно 

контрольована лікарня. Основними вимогами, що висуваються до такої 

лікарні є: 1) належний розмір; 2) належне обладнання приміщень для 

занять, співпраця медичного персоналу з лабораторіями 

фундаментальних дисциплін медичних шкіл; 3) прирівняння медичного 

персоналу до викладацького складу школи; 4) здійснення навчальних 

заходів на розсуд викладачів, призначення адміністратора від 

університету (Flexner, 1910, с. 101-106); 

 запровадження посад штатних клінічних професорів (full-time clinical 

professors), що є університетськими викладачами із заробітною платою, 

як у звичайних професорів, і мають надавати безкоштовні консультації 

хворим (Flexner, 1910, с. 101-102); 

 мінімальна кількість головних кафедр у складі медичної школи.  

А. Флекснер рекомендував керівництву медичних шкіл мати у складі 

принаймні 5 кафедр теоретико-практичного спрямування: 1) анатомії,  

2) фізіології та фармакології, 3) хімії, 4) патології, 5) бактеріології та 
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гігієни. Кожну має очолювати професор, який поєднував би викладання 

з науковими дослідженнями (Flexner, 1910, с. 129); 

 норми фінансування кафедр. З розрахунку, що одна кафедра протягом 

одного навчального року здійснює підготовку 250 студентів, 

пропонувалося встановити щорічні орієнтовні витрати в загальному 

обсязі 9250 – 15250 доларів США (Flexner, 1910, с. 129); 

 створення фондів у кожній медичній школі із залученням благодійних 

організацій та меценатів. На думку А. Флекснера, це дозволяє 

задовольняти різні потреби медичних шкіл (зарплати, преміювання 

професорсько-викладацького складу, матеріально-технічне забезпечення 

самих шкіл та навчальних лікарень, проведення наукових досліджень, 

оплата відряджень, вирішення інших адміністративно-господарських 

питань та ін. – А. К.) за умови обов‟язкового контролю у формі звітів 

закладів освіти та особистих візитів благодійників (Flexner, 1910,  

с. 132-133); 

 медична школа як складова університету, що має бути розташований у 

великому місті. Флекснер вважав неефективним розташування 

медичних шкіл у віддалених містах штатів (Flexner, 1910, с. 143). У 

складі університету медична школа повинна мати належне 

фінансування, матеріально-технічну базу тощо (Flexner, 1910, с. 143); 

 одна медична школа в одному великому місті штату. На переконання  

А. Флекснера, у кожному штаті достатньо однієї медичної школи. 

Відповідно, він запропонував скоротити кількість існуючих шкіл із 155 

до 31, які би щороку випускали 2000 майбутніх лікарів, по 70 – кожна 

(Flexner, 1910, с. 144, 151); 

 кожному штату слід розвивати свій напрям у медицині. У той час Новий 

Орлеан (Луїзіана. – А. К.) спеціалізувався на тропічній медицині, 

Пітсбург (Пенсільванія. – А. К.) – на дослідженні професійних 

захворювань своєї території (Flexner, 1910, с. 145); 



192 

 заснування комітетів із медицини та медичної освіти в кожному штаті. 

Флекснер розглядав їх як «вкрай необхідні інструменти у процесі 

реорганізації медичної освіти» (Flexner, 1910, с. 167). Основними 

завданнями таких інституцій мають бути: 1) визначення вимог щодо 

попередньої освіти вступника медичної школи; 2) контроль діяльності 

закладів медичної освіти та 3) організація і проведення іспитів для 

отримання ліцензії (Flexner, 1910, с. 167-171); 

 вимога доступності медичної освіти не тільки для чоловіків, але й для 

жінок (Flexner, 1910, с. 179); 

 декларування права афроамериканців на медичну освіту (Flexner, 1910, 

с. 180). 

Наголошуючи на необхідності реформ, А. Флекснер закликав орієнтуватися на 

кращі медичні заклади освіти, одним із яких він вважав Медичну школу 

Університету Джонза Гопкінза (Flexner, 1910, с. 41). 

Реформу медичної освіти А. Флекснер запропонував проводити поступово, 

упродовж 30 років, а розпочати її з того, щоб надати 155 існуючим на той час 

медичним школам (за даними 1909 р. – А. К.) категорії А, В, С (Flexner, 1910,  

с. 143). Опис категорій поданий у Додатку Д. 

Відповідно до наведеної Е. Геббелер статистики розподілу 131 медичної 

школи, чию діяльність було погоджено з керівництвом штатів, категорію А 

отримали 66 шкіл, категорію В – 43, С – 22. У медичних школах категорій В та С 

спостерігалася неузгодженість навчальних програм, недостатньо уваги приділялося 

базовим дисциплінам (Hebbeler, 1983, с. 7). Комерційні медичні школи отримали 

категорію В або С, що зрештою спричинило їхнє масове закриття. Натомість, 

медичні школи категорії А. Флекснер рекомендував приєднати до університетів, 

зокрема для забезпечення якісного освітнього процесу. 

Дослідники суголосні у визначенні впливу звіту Флекснера на інноваційний 

процес у медичній освіті США. Ф. Станіш та М. Вергеф указують, що Доповідь 

Флекснера стала ключовою під час реформи стандартів, організації освітнього 

процесу та перегяду американських закладів медичної освіти (Stahnisch, Verhoef, 
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2012). На думку Р. Дрейка, вплив запропонованих Флекснером інновацій був 

настільки значним, що дозволив більшості американських медичних коледжів 

зберегти недоторканість системи впродовж усього ХХ ст. (Drake, 2014). 

Успішність започаткованих звітом Флекснера реформ дослідники пояснюють і 

наявністю фінансових ресурсів, що надавалися фондами благодійних організацій 

(Asera, 2003). І сам Флекснер, якого в 1912 р. після оприлюднення Доповіді 

запросили на посаду помічника секретаря, а пізніше й секретаря Комітету із 

загальної освіти фонду Рокфеллера, спрямував десятки мільйонів доларів із фонду 

на практичну реалізацію проголошених ним реформ (Ludmerer, 2010, с. 195). У 

подальшому нагляд за впровадженням інноваційних ідей цього видатного 

реформатора освіти здійснювали Американська медична асоціація (АМА) та 

Асоціація американських медичних коледжів (далі – ААМК) (Cooper, 1976, c. 269). 

Отже, на початку ХХ ст. американська медична освіта знаходилася в 

кризовому стані й потребувала трансформації. На той час важливу роль в оновленні 

парадигми медичної освіти відігравали благодійні організації, фонди, освітяни, які 

активно висловили свої погляди. Серед таких освітян були Ф. Біллінгз та  

А. Флекснер, чиї пропозиції суттєво вплинули на подальший розвиток 

американської медичної освіти і, відповідно, інноваційної діяльності. 

 

2.3. Ґенеза інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

у ХХ ст. 

 

Уся історія американської освіти яскраво унаочнює вагомість впливу 

чисельності населення на освітню систему та розвиток освітніх інновацій (Snyder, 

1993). Головним ресурсом інтенсивного розвитку медичної освіти в США був 

постійний приріст населення, що відбувався завдяки не лише народжуваності, але й 

безперервному припливу емігрантів. 

У дослідженні було виокремлено й описано такі етапи розвитку інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, як етап стандартизації 

інноваційної діяльності (1914–1938); етап інтенсифікації наукової складової 
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інноваційної діяльності (1939–1964); етап консьюмеризації інноваційної діяльності 

(1965–1989); етап комерціалізації інноваційної діяльності (1990–1999); етап 

дигіталізації інноваційної діяльності (2000–дотепер). 

Провідним критерієм розроблення означеної періодизації стали сутнісні зміни 

у структурі, управлінні, змісті, організації, формах і методах освітньої та напрямах 

наукової інноваційної діяльності медичних коледжів у складі університетів США. 

Етап стандартизації інноваційної діяльності (1914–1938). Однією з перших 

інновацій цього етапу, на яку вплинула Доповідь Флекснера, стало запровадження 

обов‟язкового року гуманітарної освіти після закінчення середньої школи для 

вступників у медичні заклади освіти. Поступово тривалість домедичної гуманітарної 

підготовки збільшилася від одного (1916 р.) до двох (1918 р.) і, врешті, до чотирьох 

років навчання в гуманітарному коледжі. Головна увага в домедичних програмах 

гуманітарних закладів освіти приділялася вивченню хіміко-біологічних дисциплін 

(Brown, 2006). 

Події Першої світової війни та спричинений ними перерозподіл фінансових і 

людських ресурсів уповільнили освітні реформи, одночасно зменшивши кількість 

вступників у 1914–1918 рр. Професорсько-викладацький склад віддавав багато сил 

роботі в лікарняних підрозділах, організованих медичними школами. 42 години на 

тиждень було відведено на медичне навчання студентів, а 11 – на військову 

підготовку (Cooper, 1976, c. 259-260). 

Однак, і за таких умов інноваційний процес не зупинився. Зокрема, 

Гарвардська медична школа надавала охочім можливість пройти навчання для 

отримання «сертифікату в галузі суспільної охорони здоровʼя» (Weller, 2004, с. 179). 

Створювалися професійні організації лікарів: у 1915 р. розпочав свою діяльність 

Американський коледж лікарів (Evans, 2008), а 1916 р. було засновано першу 

американську раду з офтальмології для перевірки компетентностей та сертифікації 

лікарів цієї спеціалізації (Holden, 1976, с. 323). Важливим інноваційним кроком 

стало запровадження медичними школами з 1915 р. обов‟язкового року інтернатури 

(Holden, 1976, с. 321). 
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Напередодні 1920-х рр. відбулась остаточна уніфікація навчальних планів 

згідно з рекомендацією А. Флекснера про поділ чотирирічного навчання на два роки 

вивчення фундаментальних наук і два роки клінічної підготовки (200 years…, n.d). 

Розвиток медичної освіти, збільшення кількості медичних спеціальностей та 

тривалий досвід наукових досліджень (200 years …, n.d) сприяли появі в багатьох 

американських школах спеціальних дисциплін, під час вивчення яких студенти 

залучалися до обговорення публікацій наукових періодичних видань і планування 

напрямів подальших медичних досліджень. 

Завдяки інноваційним медичним технологіям, які дозволяли лікувати чимало 

хвороб та якісно усувати пов‟язані зі здоров‟ям проблеми, довіра до медицини в 

суспільстві почала відроджуватися (Wyatt, Hecker, 2006). Яскравим прикладом 

організаційно-управлінських інновацій та відновлення довіри населення до 

медичних працівників стала діяльність головного хірурга США Р. Блю під час 

пандемії грипу в 1918–1919 рр. Здійснені ним уперше заходи й сьогодні 

застосовуються в боротьбі з епідеміями та пандеміями. Зокрема, під час пандемії 

ним було видано низку офіційних інформаційних бюлетенів щодо перших 

симптомів захворювання та його попередження, а також запроваджено 4-крокову 

стратегію для подолання критичної ситуації (Gernhart, 1999). Також завдяки Р. Блю 

були засновані мережа лікарень швидкої допомоги й національна система 

надзвичайних ситуацій (Gernhart, 1999). 

Черговою інновацією в американській медичній освіті, про яку згадує  

В. МакГагі, стало запровадження в 1928 р. стандартизованого тестування для вступу 

до закладу медичної освіти та вступного тесту до медичного коледжу (Medical 

College Admission Test). Сам підхід до створення вступного тесту до медичного 

коледжу був інноваційним, адже ґрунтувався на показниках відсотка відсіву 

студентів американських медичних шкіл (коледжів) у 1920-х рр. і дозволяв 

перевірити рівень підготовки вступників, зокрема їхню здатність до логічного 

мислення, запам‟ятовування, читання та розуміння, їхні знання наукової 

термінології тощо (McGaghie, 2002). 
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У період з 1914 р. по 1938 р. догляд за хворими лише частково доповнював 

освітній процес (Ludmerer, 1999), тому проходження інтернатури після завершення  

4 років навчання стало обов‟язковим для отримання ліцензії на самостійну медичну 

практику. Поява інтернатури була зумовлена нагальною необхідністю для 

випускників медичних коледжів доповнювати знання, працюючи з великою 

кількістю хворих у лікарні (Holden, 1976, с. 319, 320). Закінчення інтернатури 

надавало, у свою чергу, можливість вступити до резидентури. Однак, далеко не всі 

користувалися цією можливістю, головним чином, через відсутність достатньої 

кількості навчальних місць, призначених, в основному, для еліти, а також 

націленості резидентури на підготовку не практиків, а майбутніх дослідників та 

науковців (Ludmerer, n.d.). 

Активну інноваційну діяльність у медичних коледжах університетів США 

різко пригальмувала «Велика депресія», що розпочалася в середині осені 1929 р. 

Б. Штайншауєр указує на те, що «30-ті роки були важкими для американської 

медицини. Мало хто міг дозволити собі медичну допомогу під час Великої депресії 

<…> Американська медична асоціація закрила більшість шкіл, які викладали 

гомеопатію, пропагуючи рослинні засоби та комплексне лікування. Більшість 

наукових медичних шкіл, що відповідали суворим вимогам, були у складі 

престижних університетів» (Steinshouer, n.d). 

Соціально-економічні виклики ще більше спонукали до професійної 

ідентифікації лікарів. У результаті, з 1932 по 1940 рр. було засновано багато 

спеціальних рад, зокрема з отоларингології, акушерства та гінекології, дерматології, 

педіатрії тощо (Holden, 1976, с. 323), а в 1936 р. було створено Американську раду з 

внутрішньої медицини (Evans, 2008). Щодо дослідницької діяльності в цей період, 

як зазначає К. Людмирер, вона була квола не через відсутність зацікавленості, а 

через брак фінансової підтримки (Ludmerer, 1999). 

У 1934 р. АМА запропонувала Раді з питань медичної освіти та лікарень 

провести повторну комплексну перевірку 89 тогочасних національних медичних 

шкіл, що продовжили свою діяльність після оприлюднення А. Флекснером його 

«Доповіді». Для якісного проведення комплексної перевірки Рада запросила взяти в 
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ній участь Г. Вайскоттена, ураховуючи його численні напрацювання та розвідки з 

медичних освітніх питань. До перевірки також доєдналися ААМК та Федерація 

державних медичних рад (Academic quality and…, 2017). 

Результатом тривалої перевірки медичних шкіл стало дослідження, 

оприлюднене в 1940 р. під назвою «Медична освіта в Сполучених Штатах Америки 

1934–1939 рр.: підготовано для Ради з питань медичної освіти та лікарень 

Американської медичної асоціації». Співавторами Г. Вайскоттена виступили 

А. Швіталла, декан медичного коледжу Університету Святого Луїса, В. Каттер, 

секретар Ради з питань медичної освіти та лікарень АМА, та Д. Андерсон, доктор 

медицини. Доповідь Вайскоттена (такою була інша назва дослідження) стала другим 

у першій половині ХХ ст. виданням, присвяченим аналізу стану американської 

медичної освіти. 

Г. Вайскоттен та його співавтори зазначали, що в наступні півтора десятиліття 

по завершенню Першої світової війни деякі коледжі змогли досягти значних успіхів 

за допомогою інновацій, що, передусім, стосувалися викладання клінічних 

дисциплін та використання клінічних приміщень (Weiskotten et al., 1940). 

За словами П. Войчеча, Доповідь Вайскоттена продемонструвала 

невдоволення доклінічною освітою, про яку Флекснер у своїй Доповіді говорив як 

про «наукове підґрунтя медицини», мотивуючи цим необхідність поділу 

доклінічних та клінічних дисциплін (Wojciech, 2009). Р. Разаеє та В. Кешткар також 

вважають Доповідь Вайскоттена своєрідним маніфестом з цього приводу (Rezaee, 

Keshtkar, 2013). 

Зазначимо, що саму організацію комплексної перевірки тогочасних медичних 

коледжів США та Канади слід розглядати як яскравий приклад управлінських 

інновацій. Так, «Конфіденційна доповідь Ради з питань медичної освіти та лікарень 

Американської медичної асоціації для медичних коледжів США та Канади», 

наведена в додатку А Доповіді Вайскоттена (Weiskotten et al., 1940), демонструє 

принципово новий для того часу підхід до перевірок закладів медичної освіти. У 

першій частині цього документу розглянуто загальні принципи та мету перевірки 

медичних коледжів, план звіту, джерела та методи опрацювання інформації, 
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структуру графічних зображень для розміщення опрацьованої інформації (pattern 

map). У другій частині міститься детальний опис загальних критеріїв перевірки 

(структура, керівництво, бібліотека, факультети, освітня програма, клінічні заклади 

або приміщення, фінансування) та критеріїв, що стосуються доклінічних і клінічних 

кафедр. 

Г. Вайскоттен відзначив відсутність єдності у функціонуванні як державних, 

так і приватних університетів, до складу яких входили медичні коледжі (Weiskotten 

et al., 1940). Однак, наведений у Доповіді позитивний досвід організації освітнього 

процесу в кожному з перевірених закладів може розцінюватися як приклад 

організаційних інновацій. Одним із таких прикладів стало запровадження та 

вдосконалення процедури призначення декана медичного коледжу (Weiskotten et al., 

1940). 

Ще однією інновацією стали коледжі соціального обслуговування (або 

соціальної роботи), що діяли у тринадцяти університетах і мали освітні 

взаємозв‟язки з іншими підпорядкованими цим університетам медичними 

коледжами. Так, в одному з університетів було відкрито коледж хіроподії, у якому 

випускники середньої школи могли опанувати трирічну навчальну програму на 

навчальному обладнанні, яке вони ділили зі студентами-медиками. Ще у двох 

університетах функціонували коледжі гігієни та охорони здоров‟я. Крім того, 

здійснювали освітню діяльність коледжі фармації, медсестринства, стоматології, 

ветеринарної медицини, які під час створення своїх навчальних планів певною 

мірою спиралися на навчальну програму з медичного напряму. Окремі дисципліни в 

цих закладах викладали запрошені професори з медичних коледжів (Weiskotten et 

al., 1940). На переконання авторів Доповіді, така співпраця позитивно впливала на 

якість медичної освіти. Медичні коледжі не залишались осторонь від підготовки 

фахівців суміжних спеціальностей, не витрачаючи занадто багато своїх освітніх 

ресурсів на їхню підтримку (Weiskotten et al., 1940). 

Як показала перевірка, у більшості випадків медичні коледжі присвоювали 

випускникам ступінь доктора медицини після завершення чотирьохрічного курсу 
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навчання, однак деякі присвоювали ступінь бакалавра медицини й вимагали 

завершити інтернатуру впродовж п‟ятого року (Weiskotten et al., 1940). 

Було відзначено, що значна кількість годин тепер відводилася на викладання 

курсів «Бактеріологія» та «Імунологія», що було зумовлено і вражаючими 

досягненнями в цій царині, і їхнім впливом на тогочасну клінічну медицину 

(Weiskotten et al., 1940). 

Г. Вайскоттеном та його співавторами було також зафіксовано зростання 

значення досліджень серед напрямів діяльності медичних закладів освіти в  

1930-ті рр. Для їх організації та проведення університетські медичні коледжі 

створювали спеціальні фонди, підтримувані меценатами і владою штатів.  

За підсумками комплексної перевірки Г. Вайскоттеном та очолюваною ним 

робочою групою медичним закладам освіти було запропоновано зосередити увагу 

на управлінні навчальним планом. Реалізація цієї вкрай важливої організаційної 

інновації вимагала координації між основними структурними підрозділами, зокрема 

між кафедрами та факультетами (Weiskotten et al., 1940). 

Також у Доповіді було визначено пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

університетів, що мали у складі медичні коледжі: 

 фінансова та матеріальна підтримка діяльності медичних коледжів, 

особливо їхніх прикладних досліджень; 

 фінансова підтримка створення й запровадження нових навчальних 

програм, пов‟язаних із медициною; 

 проведення окремих досліджень із розробки спеціальних навчальних 

програм для нових, супутніх галузей та напрямів, як-от: лабораторні технології, 

дієтологія, управління закладами охорони здоров‟я, лікувальна фізична культура, 

ерготерапія тощо; 

 налагодження тісної рівноправної співпраці між медичними коледжами 

та коледжами фармації, медсестринства, стоматології, ветеринарної медицини тощо, 

що функціонують у межах одного університету, тим самим реалізуючи принципи 

міждисциплінарності та міжгалузевості; 
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 розробка змістовних програм післядипломної медичної освіти виключно 

за участі компетентного професорсько-викладацького складу та керівництва 

медичних коледжів; 

 створення окремих коледжів післядипломної медичної освіти; 

 запровадження усної бесіди (interview) з претендентом на здобуття 

медичної освіти з метою визначення його психоемоційного стану, ставлення до 

обраного закладу освіти, медичної освіти й майбутньої діяльності; 

 створення окремих кафедр імунології та бактеріології; 

 посилення уваги до курсів із бактеріології та імунології на рівні  

4-річного навчального плану для майбутніх лікарів (Weiskotten et al., 1940). 

Наприкінці 1930-х рр. США стали світовим лідером у галузі медичних 

досліджень. Американський Комітет із медичних досліджень організовував численні 

федеральні програми, гранти, за якими розподіляв на оцінку та виробництво 

пеніциліну, дослідження малярії, нові хірургічні маніпуляції, ментальне здоров‟я та 

авіаційну медицину (Postwar Research…, n.d.). 

З іншого боку, зростали імідж професії лікаря та вартість медичної освіти й 

медичних послуг. Усе більше цінувалася спеціалізація лікаря, натомість чисельність 

лікарів загальної практики зменшувалася (Gutierrez, Scheid, 2002). 

У наступні десятиліття створення якісних медичних знань стало можливим 

завдяки поєднанню фундаментальних і прикладних досліджень (Evans, 2008). 

Етап інтенсифікації наукової складової інноваційної діяльності (1939–1964). 

Кінець 1930-х – початок 1940-х рр. характеризувався посиленням уваги керівництва 

американських медичних коледжів до проблематики психічних захворювань та 

відповідних наукових досліджень. Зокрема, в медичному коледжі Каліфорнійського 

університету (Сан-Франциско, штат Каліфорнія) в 1941 р. було засновано кафедру 

психіатрії, а в 1942 р. – відкрито клініку імені Ленглі Портера (потім – 

Нейропсихіатричний інститут) (Wartime and New …, n.d.). 

На початку 1940-х рр. відбулися зміни у складі претендентів на медичну 

освіту: у зв‟язку з початком Другої світової війни та воєнними діями значно 

зменшилася кількість вступників чоловічої статі, а тому медичні коледжі надали 
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право вступу жінкам. Термін навчання було скорочено до 3-х років замість 4-х через 

брак лікарів. 

Відповіддю на вимоги військового часу стали: спрощення вступних вимог, 

скасування елективних курсів, надання ступеня доктора медицини до проходження 

річної інтернатури, скорочення терміну перебування в інтернатурі та резидентурі. 

С. Шварц та інші зазначають, що «прискорені 3-річні навчальні програми в 

медичних коледжах були запроваджені як інноваційний підхід до зменшення 

дефіциту лікарів. Однак, це швидке рішення породило питання щодо 

компетентності лікарів та призвело до дискусій про необачність імплементації  

3-річних програм (Schwartz et al., 2018). 

Утім, зауважує К. Людмирер, медичні коледжі «вийшли з війни з ще більшим 

впливом та престижем, ніж раніше, а пожертви та внески їхніх викладачів зміцнили 

думку громадськості про те, що медична освіта відповідає потребам суспільства» 

(Ludmerer, 1999). 

У повоєнний період дослідницька діяльність медичних коледжів набувала все 

більшого значення. Американський комітет із медичних досліджень надав грантам 

воєнного часу статусу постійних, наділивши Національні інститути здоров‟я 

повноваженням щодо їх розподілу (Postwar Research…, n.d.). Медичні коледжі, які 

провадили інтенсивну дослідницьку діяльність, отримували до 60 % грантів 

(Ludmerer, 1999). Фундацією Джона та Мері Р. Марклів у 1948 р. було 

започатковано наукову пограму Марклів (the Markl Scholar Program), яка мала 

метою привернути увагу молоді до академічної медицини (Cooper, 1976, c. 289). 

За період з 1950 р. по 1975 р. загальні федеральні витрати на дослідження 

зросли з 28 млн. до 2,8 млрд. американських доларів (Brown, 1979, с. 226). 

Завдяки всім зазначеним заходам американські медичні коледжі університетів 

ставали осередками вагомих медичних досліджень і вражаючих здобутків, 

перетворюючись із простих закладів освіти на великі медичні центри із зовнішнім 

фінансуванням (Cooper, 1976, c. 274). Наприклад, значний вплив на розвиток 

медицини та медичної освіти мав медичний коледж Каліфорнійського університету, 

чия дослідницька діяльність була спрямована на боротьбу зі спричиненими війною 
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хронічними захворюваннями різних органів та систем, психічними розладами, а 

також на реабілітацію людей, які втратили частини тіла. Серед найвагоміших 

здобутків професорсько-викладацького колективу та наукових співробітників 

коледжу варто назвати: 

 дослідження К. Мейєра, що призвели до виробництва ефективної 

вакцини проти чуми; 

 заснування в 1951 р. у Сан-Франциско Центра досліджень 

радіоактивності для нагляду за радіоізотопами, які використовували для вивчення 

наслідків супервольтної променевої терапії раку; 

 заснування в Сан-Франциско науково-дослідного інституту раку (Cancer 

Research Institute); 

 створення наприкінці 1940-х рр. міждисциплінарної, міжвідомчої 

дослідницької групи для вивчення серцево-судинних, легеневих та ниркових 

проблем; 

 відкриття в 1958 р. науково-дослідного інституту серцево-судинних 

захворювань (Cardiovascular Research Institute); 

 відкриття лабораторії біомеханіки, які займалася дослідженням роботи 

та фізіології м‟язів і розроблювала протези тощо (Postwar Research… n.d.). 

У 1950-х та 1960-х рр. перехід до досліджень на субклітинному та 

молекулярному рівнях і поєднання їх із загальною та теоретичною біологією 

призвели до появи нового науково-дослідницького напряму – «біомедичного». Тому 

невипадково зазначений період називають «золотим віком американських медичних 

досліджень» (Ludmerer, 1999). 

Успіхи в лікуванні та профілактиці серцево-судинних захворювань у 1950-і рр. 

також пояснювали появою розробок щодо інтенсивного лікування інфарктів, нових 

ліків від хронічних захворювань серця (гіпертонія, холестерин, стенокардія) та 

поведінковими змінами (відмова від паління, зловживання алкоголем, зменшення 

споживання жиру). Це знову стало можливим завдяки дослідженням (Aspden, (Ed.), 

2002), основним місцем для проведення яких були дослідницькі структури 

медичних коледжів університетів. 
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Однією з важливих інновацій в освітньому процесі 1950-х рр. стала розробка в 

Медичній школі університету Західного резервного району навчального плану на 

основі вивчення органів та систем людського організму (Ludmerer, n.d.), що 

дозволяв досягнути більшої міжкафедральної та міждисциплінарної (доклінічних та 

клінічних дисциплін) інтеграції у викладанні. Для цього було відмінено традиційні 

курси та запроваджено 3 фази в навчальному плані: 

 перша фаза тривала рік і була сфокусована на нормальних структурах, 

функціях, рості та розвиткові; 

 друга фаза тривала півтора роки й була присвячена патологіям структур, 

функцій, росту та розвитку; 

 третя фаза тривала півтора роки й передбачала клінічне застосування 

матеріалу, вивченого протягом 1 та 2 фаз (Cooper, 1976, c. 284). 

Запропонований трьохфазний навчальний план у цілому відповідав 

тогочасним формальним вимогам. Крім того, студентам надавалася певна кількість 

вільних днів для спеціальних інтересів. Однак, такий навчальний план не знайшов 

підтримки серед американської академічної спільноти (Cooper, 1976, c. 284). 

У 1960-і рр, у відповідь на перші негативні реакції щодо неадекватності 

медичної освіти потребам стрімко зростаючого населення, багаторічні військові дії, 

соціальні перетворення (масові рухи за громадянські права, соціального протесту 

тощо) (Guerra, 2009) було знову посилено фінансову підтримку наукових 

досліджень. Тому медичні школи обладнували нові лабораторії, наймали фахівців, 

які би виконували спеціальні дослідження. Для багатьох із них важливішим за 

прибуток було професійне визнання (Ludmerer, 1999). Тож, завдяки змаганням між 

дослідницькими установами заради професійного становлення й розвитку, 

американське суспільство й людство загалом отримали вагомі результати у вигляді 

нових методів лікування, ліків, приладів тощо. 

Етап консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989). Захоплення 

професорсько-викладацьких колективів медичних коледжів США науковими 

дослідженнями відволікло їхню професійну увагу від догляду за хворими. Тому вже 

в 1960-і рр. люди почали висловлювати своє невдоволення станом медицини, 
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головним чином через брак лікарів, недоступність закладів охорони здоров‟я в 

сільській місцевості та містах, високу вартість медичної допомоги (Gutierrez, Scheid, 

2002). 

30 липня 1965 року Президент Л. Джонсон підписав «Social Security Act 

Amendments of 1965», яким запроваджувалися програми «Медичне піклування» 

(Medicare) (програма медичного страхування для людей похилого віку) та «Медична 

допомога» (Medicaid) (програма медичної допомоги нужденним), що стали 

найтривалішими в історії Америки соціальними проєктами (Berkowitz, 2005). Тому, 

починаючи з 1965 р., інтерес до догляду за хворими посилився, а федеральний уряд 

почав фінансово підтримувати медичну освіту (Berkowitz, 2005). 

Наприкінці 1960-х рр. було посилено увагу до здоров‟я матері й дитини, і в 

медичних коледжах почали проводити просвітницьку роботу серед студентів щодо 

пренатальної та постнатальної допомоги. Скоординовані зусилля фахівців, закладів 

освіти і влади з надання допомоги населенню дозволили суттєво зменшити дитячу 

смертність (Brown, 1979, c. 224; Horpinich, 2017). 

У 1969 р. Американськими радами з питань фаху було затверджено сімейну 

практику як нову медичну спеціальність. Уже в 1970-х рр. студенти медичних 

коледжів воліли стати сімейними лікарями, а не дослідниками (Brown, 2006). 

Сімейна медицина розвивалася протягом 70-х, 80-х і до середини 90-х рр. (Gutierrez, 

Scheid, 2002). За даними Д. Бока, «90 % американського населення могло 

розраховувати на належний рівень медичних послуг до кінця 1980-х рр.» (Bok, 

1989). 

Початок 1970-х рр. позначився імплементацією цікавих управлінських 

інновацій у медичних коледжах університетів, а саме: створення профспілок у 

медичних коледжах та університетських клініках і запровадження посади «віце-

президента з питань охорони здоров‟я» (Cooper, 1976, c. 300-301). 

Восени 1979 р. Медичним коледжем Університету Нью-Мексико було 

розроблено й запроваджено альтернативний навчальний план із підготовки лікарів 

первинної медичної допомоги в сільській місцевості (Kaufman et al., 1980). 
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На початку 1980-х рр. система американської медичної освіти набула чітких 

форм (Рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема система американської медичної системи на початку 1980-х рр. 

за А. Мортімер (Mortimer, 1983). 

 

Домедична освіта передбачала 4-річний термін навчання з отриманням після 

завершення ступеня бакалавра. Медична освіта тривала 4 роки і завершувалася 

присвоєнням ступеня доктора медицини. Перші 2 навчальні роки присвячувалися 

опануванню базових наук, а 2 наступні роки – отриманню клінічного досвіду. У 

1981–82 рр. 94 медичні коледжі пропонували поєднати ступінь доктора медицини та 

доктора філософії. У зазначений період лише 2 медичні коледжі мали постійний 

трирічний навчальний план, а 14 – факультативний 3-річний план. Термін навчання 

в резидентурі (післядипломна медична освіта) залежав від обраної спеціальності та 

становив від 3 до 7 років. 23 спеціалізовані комісії проводили атестацію лікарів, які 

здобули післядипломну освіту та склали сертифікаційні іспити. У 1980–81 рр. 51 % з 

тих, хто перебував у резидентурі, обирали медицину внутрішніх хвороб, сімейну 

практику, педіатрію, акушерство та гінекологію. Післядипломну медичну освіту 

надавали лікарні, амбулаторні клініки, банки крові та установи з питань психічного 

здоров‟я (Mortimer, 1983). 

Іноземці, які виявили бажання навчатись у резидентурі, мали виконати вимоги 

щодо ліцензування у країні, де розташований медичний заклад освіти, та скласти 

спеціальний іспит. У 1980 р. за програмами американської резидентури навчалося 

19,8 % іноземців. За допомогою програми «П‟ятий шлях» клінічний досвід могли 
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отримати американські студенти із закордонних медичних шкіл, які здобули 

домедичну освіту в США і виконали навчальний план у закордонних закладах 

медичної освіти, крім року інтернатури та/або компонента соціальної допомоги. 

Навчання охоплювало курси та зміну 5–6 клінічних спеціалізацій. За рік такі 

студенти мали скласти іспит відповідно до вимог медичного коледжу (Mortimer, 

1983). 

Усталена система підготовки лікарів задовольняла не всіх. У 1983 р.  

Е. Геббелер зауважила: «Сьогодні критики медичної освіти скаржаться, що надто 

багато уваги сфокусовано на науці та дослідженнях у закладах медичної освіти й 

недостатньо на доглядом за хворими» (Hebbeler, 1983). Крім того, студенти хотіли 

би опановувати інші, нові спеціалізації – комп‟ютерну томографію, трансплантацію 

органів, ангіографію тощо (Brown, 2006). 

У травні 1983 р. деканові та робочій групі з числа професорсько-

викладацького складу Гарвардської медичної школи було доручено створити 

експериментальний навчальний план. Його автори надали нову оцінку знанням, 

навичкам і настановам, якими має володіти лікар майбутнього. План презентував не 

лише інноваційний зміст навчання медицині, але й сприяв імплементації 

інноваційних методів навчання (Bok, 1989). 

У цей час було припинено фінансування післядипломної медичної освіти 

соціальною програмою Medicare (Ebert, Ginzberg, 1988, с. 30) та федеральним 

урядом у зв‟язку з вирішенням проблеми нестачі лікарів (Ebert, 1988). 

Натомість у 1985 р. Гарвардська медична школа прийняла навчальний план 

«Новий шлях», покликаний у форматі проблемного навчання дорослих у малих 

групах сприяти розвиткові в них навичок самонавчання протягом усього життя. 

Попри успішну інтеграцію клінічно значущих матеріалів у базові курси програми, 

цілі «Нового шляху» були обмежені цілями доклінічної освіти (Dienstag, 2011). 

У 1988 р. П. Джоллі вказував на досягнення медичною освітою в США 

переломного моменту, коли поряд зі зростанням біомедичних досліджень та рівня 

догляду за пацієнтами тривале стрімке збільшення кількості студентів-медиків 

припинилося (Jolly, 1988, c. 144). Для порівняння, загальна кількість студентів в 
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американських медичних коледжах у 1980–1981 та 1985–1986 навчальні роки 

становила 65 412 та 66 607 відповідно (Jolly, 1988, c. 149, 153, Ludmerer, n.d.). 

Етап комерціалізації інноваційної діяльності (1990–1999). Як констатує  

Р. Джонз, «місія академічних медичних центрів (academic medical centers) була 

постійною впродовж століття (ХХ ст. – А. К.): навчати, проводити дослідження та 

забезпечувати догляд за хворими. Установи та ресурси, пов‟язані з цією місією, 

зазнали значної трансформації …» (Jones, 1992, c. 11). 

Так, у 1990-х рр. відбувався активний розвиток академічних медичних 

центрів, що мали у своєму складі і медичні коледжі, і навчальні лікарні. Вони і 

сьогодні є великими та складними організаціями, серед напрямів діяльності яких є 

не лише освіта та дослідження. Наприкінці 1990-х рр. типовий академічний центр 

охорони здоров‟я міг мати бюджет близько 1,5 млрд. доларів США. Водночас ці 

заклади мали сильну залежність від страхових компаній та державних органів, які 

оплачували рахунки (Ludmerer, n.d.). 

Значні зміни, що відбулися в системі охорони здоров‟я США протягом  

1990-х рр., були пов‟язані з намаганнями великих корпорацій і державних 

організацій із надання медичних послуг обмежити зростання витрат на охорону 

здоров‟я. У свою чергу, організації з регульованого медичного догляду прагнули до 

більшої вибірковості в наданні своїх послуг населенню (Aspden, (Ed.), 2002). 

Скорочення державного бюджету в 1992 р. спричинило справжній колапс у 

фінансуванні державних медичних шкіл та порушило фінансове планування у 

приватних школах, ключові програми яких також підтримувалися державою. Відтак, 

пристосування до фіскальних обмежень та фінансової невизначеності стало 

головною проблемою для медичних шкіл (Jones, 1992, с. 18). 

Як зазначає Р. Джонз, «посилене залучення викладачів до діяльності з догляду 

за пацієнтами спричинило розвиток та розширення практики викладачів в 

академічних медичних центрах» (Jones, 1992, с. 15). Це одночасно призвело до 

зниження якості їхньої академічної діяльності, адже займаючись хворими, викладачі 

клінічних дисциплін та дослідники мусили жертвувати для цього своїми прямими 

професійними обов‟язками (Ludmerer, 1999). За словами К. Людмирера, сучасні 
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медичні школи та представники навчальних лікарень «дедалі частіше фокусують 

увагу на своїй прибутковості та частці ринку, мляво обговорюючи, що ж трапилося з 

освітою та дослідженнями» (Ludmerer, 1999). 

Незважаючи на численні інновації, структура навчальних планів медичних 

коледжів у 1990-х рр. залишалася подібною до тієї, яку було окреслено в Доповіді 

Флекснера на початку ХХ ст. (Jones, 1992, с. 21). Водночас, у відповідь на 

поширення нових знань і технологій, зміну середовища практики та педагогічні 

інновації більшість американських медичних шкіл переглянула свої навчальні 

програми, особливо для перших двох років із метою активізації пізнавальної 

діяльності студентів та посилення інтеграції фундаментальної науки та клінічного 

досвіду (Lawley et al., 2005, с. 312). Також, за свідченням Т. Лоулі та ін., головними 

змінами в освітній діяльності медичних коледжів наприкінці ХХ ст. стало 

поширення навчальних програм за новими спеціальностями та подовження терміну 

навчання (Lawley et al., 2005, с. 312). 

Важливим інноваційним кроком ААМК у 1991 р. стало запровадження до 

2000 р. нового проєкту під назвою «Проєкт 3000», спрямованого на залучення 

національних меншин на навчання до медичних коледжів США (Jones, 1992, с. 18). 

Таким чином, здобула офіційну підтримку ідея про доступність медичної освіти для 

представників усіх народів, які проживають на території США. 

Загалом, оцінюючи рівень американської медичної освіти в 1990-і рр., важко 

не погодитися з оцінкою дослідників, які змушені були констатувати розходження 

між освітніми потребами суспільства та комерційними інтересами самих медичних 

шкіл і представників навчальних лікарень (Ludmerer, 1999). Тож, можемо 

констатувати, що в американській освіті 1990-х панував дух підприємництва і мав 

місце освітньо-науковий застій, адже «умови для навчання в академічних медичних 

центрах були слабкі й занедбані, дослідження професорсько-викладацького складу – 

зменшені, а прибутки від надання медичної допомоги – збільшені» (Ludmerer, 1999). 

Отже, у ХХ ст. завдяки інтенсивному розвитку інноваційної діяльності США 

стали світовим лідером у сфері медичної освіти та наукових досліджень, з певними 

особливостями під час етапу стандартизації (1914–1938), інтенсифікації наукової  
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складової освітньої діяльності (1939–1964), консьюмеризації (1965–1989) та 

комерціалізації інноваційної діяльності (1990–1999). 

 

2.4. Нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США 

 

Головним завданням перших американських медичних коледжів була 

підготовка достатньої кількості фахівців, здатних надавати кваліфіковану медичну 

допомогу населенню. Відтоді бере початок і їхня інноваційна діяльність, зумовлена 

необхідністю вдосконалення освітнього процесу для залучення якомога більшої 

кількості студентів. Вона полягала в упровадженні в освітній процес нових 

принципів, форм і методів викладання. Згодом до освітньої діяльності в цих 

закладах додалася й наукова, а результатом їхнього поєднання стало створення умов 

для розробки та впровадження інновацій. 

Розвиток науково-технічного прогресу змінив людське уявлення про природу 

та її можливості, призвівши до появи численних винаходів, спрямованих на 

покращення людської життєдіяльності. Винахідники потребували державної 

підтримки, щоб зберегти свої права на інновації та отримати необхідне фінансове 

забезпечення для інноваційної діяльності. 

У буклеті «Інноваційна політика: посібник для розвинутих країн» (2010) 

порівнюються обов‟язки уряду (як найвищого виконавчого органу в державі –  

А. К.) у сфері інноваційної діяльності з обов‟язками дбайливого садівника: садівник 

має поливати рослини (надавати фінанси та підтримку інноваторам), видаляти 

бур‟яни (конкуренція та дерегуляція), удобрювати ґрунт (дослідження й поширення 

інформації) та готувати його для рослин (сприяти розвиткові освіти) (World bank, 

2010). Продовжуючи порівняння, зауважимо, що для забезпечення продуктивності 

процесу необхідними також є постійний контроль та захист від шкідливих 

зовнішніх і внутрішніх впливів (нормативно-правова база). У ХХ ст. ключову роль у 

становленні американського науково-технічного підприємництва відіграв 

федеральний уряд, а величезні вигоди для національної економіки, оборони, 
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охорони здоров‟я, соціального добробуту в другій половині ХХ ст. принесли 

федеральні інвестиції в інноваційні виробництва (Institute of Medicine…, 1995). 

Як один зі світових лідерів інновацій, США почали формувати законодавчу 

базу інноваційної діяльності ще наприкінці XVIII ст. Цей процес було розпочато з 

прийняттям Патентного закону 1790 р. 

Одним із повноважень, наданих Конституцією Конгресу, стало «сприяння 

прогресу науки та корисних ремесел, гарантуючи на певний час авторам та 

винахідникам ексклюзивне право на їхні праці й відкриття». Реалізуючи його, 

10 квітня 1790 року Конгрес прийняв статут під назвою «Закон про сприяння 

прогресу корисних ремесел», поклавший початок патентному законодавству США 

(Smith, 1890). 

Цей документ визначав об‟єкти, на які можна отримати патент, як винахід або 

відкриття «будь-якого корисного ремесла, виробництва, двигуна, машини чи 

пристроя або будь-якого іншого вдосконалення перерахованого й невідомого 

раніше» (Smith, 1890). Патент міг використовуватися як вагомий доказ у позовах 

про визнання патентовласника першим винахідником або про реєстрацію винаходу 

(Smith, 1890). 

Р. Беррі зауважує, що в різні роки після появи першого Патентного закону 

приймалася з поправками ціла низка подібних документів. Ці закони (1793 р., 

1836 р., 1837 р. та 1870 р.) цікаві й тим, що є «цінним джерелом для розуміння 

основних вимог патентної політики» (Berry, 2015). З кожним із них змінювалися 

вимоги до винаходів або відкриттів, дисциплінуючи заявників та формуючи їхню 

правову свідомість, зокрема щодо відповідальності за подання неправдивої 

інформації. 

З часом розширялися й уточнювалися сфери застосування терміна «патент». 

Так, В. Фішер акцентує увагу на тому, що «патенти також надають на нові хімічні 

сполуки, продукти харчування та лікарські засоби, а ще на процеси, що 

використовуються для їх отримання» (Fisher, 2019). 

У розвідці Г. Еллсворза «Дайджест патентів, виданий Сполученими Штатами 

з 1790 р. по 1 січня 1839 року» зареєстровано близько 135 патентів, присвячених 
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хірургічним та медичним інструментам, що були видані впродовж зазначеного 

періоду (49 років) (див. Додаток Е). Саме запатентовані інструменти застосовували в 

освітньому процесі викладачі американських медичних коледжів. Доволі часто такі 

інструменти передавалися зарубіжним закладам медичної освіти. Це становило один 

із напрямів інноваційної діяльності американських медичних коледжів, що мав і 

значний репутаційний ефект. 

У 1890-х рр. Ч. Сміт запропонував «винайти та запатентувати санітарні 

покращення», завдяки яким може поліпшитися комфорт і здоров‟я людей у 

майбутньому (Smith, 1890). 

У 1890 р., на тлі економічної депресії та зростаючої стурбованості з приводу 

тиску «великого бізнесу», був прийнятий Антимонопольний закон Шермана, що 

негативно вплинув на патентні галузі, адже суди часто визнавали патенти 

недійсними. Після закінчення депресії наприкінці 1890-х рр., інтерес до 

патентування відродився (A brief history of…, 2014, May, 7). Зрештою патентне 

законодавство стимулювало й дослідження таємниць природи, настільки ж наукових 

за методами та об‟єктами, як і будь-яка інша інтелектуальна робота (Smith, 1890). 

За словами П. Мозера, патентна політика наприкінці ХІХ ст. «залежала більше 

від правових традицій, ніж економічних міркувань; уряди тільки почали 

експериментувати з патентним законодавством, і в різних країнах існували великі 

відмінності в патентних системах. Патентування за кордоном було надмірно 

дорогим, і майже всі країни жорстоко дискримінували закордонних 

патентовласників» (Moser, 2003). За таких умов американське патентне 

законодавство стало прикладом у створенні стимулів для інновацій та інноваційної 

діяльності (Moser, 2003). 

У першій половині ХХ ст. було зарано говорити про інноваційну політику як 

таку. Вона розвивалася поступово як спосіб підтримки промислової 

конкурентоспроможності й соціального добробуту країн, як доповнення до дій 

урядів із розробки оборонних технологій, започаткованих у роки Другої світової 

війни (World Bank, 2010). 
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Так, прийнятий у 1938 р. Закон про харчові продукти, ліки та косметику, вивів 

з-під контролю Управління з контролю за продуктами та ліками США (U.S. Food 

and Drug Administration (FDA)) медичні прилади, оскільки простота їхньої 

конструкції та використання дозволяла самим лікарям легко визначати їхню 

працездатність (Needleman, 1976). Закон трактував прилад як інструмент, апарат, 

обладнання, машину, імплантат або реагент in vitro або інший подібний або 

пов‟язаний продукт, зокрема компонент, деталь, або аксесуар (Federal Food Drug and 

Cosmetics Act of 1938). Дійсно, у 30-40-х рр. ХХ ст. такі прилади були нескладними 

за конструкцією та використанням, тому суспільство не було проти цього Закону. 

У другій половині ХХ ст. США почали претендувати на роль світового 

інноваційного лідера. Причинами лідерства Б. Карлссон вважає: значні руйнування 

в Європі, насамперед, у Німеччині та Великій Британії; високу поглинальну 

здатність, що стала результатом значних інвестицій в інноваційну діяльність; 

формування нового покоління технологічно-орієнтованих інноваційних систем, що 

разом утворили «національну інноваційну систему» (Carlsson, 2009). 

У 1963 р. Президентом Дж. Кеннеді був підписаний адміністративний наказ, 

яким відкриття, патенти та ліцензії, отримані дослідникам університетів за рахунок 

федеральних грантів, визнавалися власністю уряду. До 1980-х рр. уряд США 

володів 28 000 патентів, і близько 5 % з них патентів мали комерційну ліцензію 

(Douglass, 2021). 

У 1960-ті рр. вже потребував нагального перегляду Закон про харчові 

продукти, ліки та косметику, прийнятий 1938 року. Упродовж 30 років його дії в 

медичній галузі з‟явилося чимало інноваційних складних приладів, небезпеку яких 

для життя та здоров‟я людини лікарі вже не могли оцінити самостійно. 

Проаналізувавши ситуацію з медичними приладами наприкінці 1960-х рр. на 

законодавчому рівні, комітет Купера в 1970 р. запропонував рекомендації для 

поліпшення ситуації (Needleman, 1976). 

Оскільки університети були на той час одними з головних інноваторів і 

виробників різноманітних приладів, їх напряму стосувався прийнятий 28 травня 



213 

1976 р. Закон про внесення змін про медичні прилади в Законі про харчові продукти, 

ліки та косметику 1938 року. 

За словами Дж. Шапіро, цей Закон розглядають як початок сучасної ери 

регулювання приладів. Ним уперше було запроваджено комплексну схему 

регулювання приладів до і після продажу. Утім, багато положень Закону працювали 

не так, як очікувалося, а деякі виявилися недієвими майже від самого початку 

(Shapiro, 2013, June, 3), спричинивши постійні перегляди документу та внесення 

відповідних правок. 

Згідно із Законом, УКПЛ мало переглянути всі медичні прилади та вироби, що 

існували в 1976 р., та впорядкувати їхню класифікацію, поділивши їх на 3 класи 

(Shapiro, 2013, June, 3; Purnama, Drago, 2019): 

 низький ступінь ризику. Прилади класу I підлягали різнобічному 

загальному контролю на постмаркетинговому ринку. Вони не були призначені для 

використання або збереження людського життя, а їхнє застосування не могло 

спричинити хвороби чи травми; 

 середній ступінь ризику. Прилади класу II підпорядковувалися 

стандартам продуктивності, установленим УКПЛ, та підлягали загальному 

контролю на ринку; 

 високий ступінь ризику. Прилади класу III потребували схвалення заявки 

на попередній продаж або заповненого протоколу розробки продукції та підлягали 

загальному контролю на ринку. Вони були призначені для використання або 

збереження людського життя й потенційно могли спричинити хворобу чи травму 

(Medical Device Amendments of 1976). 

Як зазначає Дж. Шапіро, згідно з цими вимогами «всі нові типи приладів, 

розроблені після 1976 р., мали бути віднесені до класу III, якщо розробникам та 

виробникам не вдалося переконати УКПЛ їх перекласифікувати – віднести до класу 

I або II. <…> УКПЛ отримала широкі повноваження, зокрема видавати правила, що 

обмежують продаж, поширення та використання певних типів приладів; забороняла 

небезпечні прилади і/або вимагала обов‟язкових відкликань і ремонту, 

відшкодування та повідомлень про заходи в разі необхідності» (Shapiro, 2013, June, 
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3). Тож, усі інноваційні прилади з 1976 р. вважалися потенційно небезпечними до 

надання вичерпного обґрунтування виробником. 

Попри очевидний успіх федеральних зусиль у сфері підтримки інноваційної 

діяльності, академічна спільнота наприкінці 1970-х рр. була вкрай незадоволена 

федеральною політикою щодо патентування наукових знань, отриманих у результаті 

досліджень (General Accounting Office…, 1998). 

Б. Карлссон характеризує 1980 р. як переломний, коли низка інституційних 

реформ ознаменувала «перехід до нового технологічного режиму, де важливе 

значення набуває формування нового бізнесу в перетворенні новітніх знань, 

націлених на економічне зростання» (Carlsson, 2011). Ці інституційні зміни, за 

словами дослідника, стимулювали не лише інновації, але й підприємницьку 

діяльність (Carlsson, 2011).  

Прийняті в 1980 р. закони продовжують регулювати інноваційну діяльність 

США і у ХХІ ст. Коротко розглянемо їх. 

Так, у жовтні 1980 р. Конгресом США було прийнято Закон Стівенсона-

Вайдлера про технологічні інновації. У цілому, цей Закон був спрямований на 

стимулювання ефективного використання державними та місцевими органами влади 

та приватним сектором фінансованих федеральним урядом технологічних 

розробок – винаходів, програмного забезпечення та навчальних технологій. Крім 

того, увагу було приділено механізмам заохочення обміну науково-технічним 

персоналом у наукових колах, промисловості та федеральних лабораторіях 

(Stevenson-Wydler Technology…, 1980). Законом детально розглядалося питання 

трансферу технологій з університетських досліджень. Також ним було ініційовано 

створення Офісу інновацій та підприємництва, регіональної програми інновацій, 

регіональної дослідницької та інформаційної програми, регіональної грантової 

програми. 

У документі наводяться дефініції ключових для нашого дослідження термінів 

«інноваційний процес» та «інноваційна технологія». Інноваційним процесом, згідно 

із Законом, є процес, що значно покращений порівняно з процесом загального 

користування на комерційному ринку США на момент видачі гарантії на позику 
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(Stevenson-Wydler Technology…, 1980). Під інноваційною технологією розуміється 

технологія, що значно вдосконалюється порівняно з технологією, що 

використовується на комерційному ринку США на момент видачі гарантії на позику 

(Stevenson-Wydler Technology…, 1980). 

Цим Законом конгрес заохочував організації до інновацій через 

запровадження конкурсів і премій. Наприклад, було запропоновано нагороджувати 

національною медаллю за технології та інновації за видатні досягнення в розвиткові 

технологій або технологічної робочої сили для покращення економічного, 

екологічного чи соціального добробуту США. Ще однією відзнакою стала 

національна медаль якості Малкольма Болдріджа для нагородження організацій, що 

заслуговували на визнання завдяки ефективній практиці управління якістю 

(Stevenson-Wydler Technology…, 1980). Ці організації могли належати до таких, 

визначених Законом, категорій: 

 малий бізнес; 

 компанії або їх дочірні компанії; 

 компанії, що надають послуги (медицина та освіта); 

 неприбуткові організації (Stevenson-Wydler Technology…, 1980). 

У Законі Стівенсона-Вайдлера також було передбачено фінансування 

Національної наукової фундації для підтримки промислово-університетських 

кооперативних дослідницьких центрів, що стало предметом тривалого обговорення 

у спільноті працівників закладів вищої освіти (Douglass, 2021). 

Після Закону Стівенсона-Вайдлера у грудні 1980 р. був прийнятий Закон Бея-

Доула. Д. Мовері та інші дослідники вказують, що появі цього Закону передувала 

наприкінці 1940-х рр. полеміка з приводу питання щодо користування 

інтелектуальною власністю, яка стала результатом фінансування досліджень з 

федерального бюджету. Вирішальним чинником для прийняття Закону Бея-Доула 

стало те, що більшість американських університетів уже знаходились у статусі 

патентодавців і ліцензіарів (Mowery et al., 2004). 

Як наголошує Р. Езелл, «до Закону Бея-Доула більшість відкриттів, зроблених 

за рахунок фінансування федеральних досліджень, залишалися на полиці, не 
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комерціалізувалися або були відсутніми на ринку збуту у вигляді продуктів, що 

змінили життя» (Ezell, 2019). Натомість, Дж. Дуглас зауважує, що «до 1980 р. наука, 

що фінансувалася федеральним бюджетом, була зосереджена на задоволенні потреб 

оборони нації під час науково-технічних змагань із Радянським Союзом» (Douglass, 

2021). 

Метою Закона Бея-Доула було реформування патентної політики США щодо 

фінансованих державою досліджень. Цей закон зберігав за університетами, 

некомерційними корпораціями й малим бізнесом право власності та реалізації 

винаходів, фінансованих із федерального бюджету, і дозволяв федеральним 

агентствам надавати виняткові ліцензії на технології, що були у федеральній 

власності (General Accounting Office…, 1998). 

У якості стратегічних завдань також було заявлено розвиток співпраці між 

комерційними концернами та некомерційними організаціями, зокрема 

університетами, і контроль за тим, «що винаходи, зроблені неприбутковими 

організаціями та малим бізнесом використовуються належним чином і сприяють 

вільній конкуренції та підприємництву» (Government Patent Policy…, 1980). У 

таблиці 2.2 наведені дефініції терміну «неприбуткова організація» за 

американськими законами 1980-х рр. 

З 1980 р. університети могли володіти виключно патентними правами на 

фінансовані федеральним бюджетом дослідження, здійсненими їхніми викладачами, 

аспірантами та дослідниками. Також університети отримали право управляти 

розробленими ними технологіями як майном (Douglass, 2021). 

Таблиця 2.2 

Термін «неприбуткова організація» 

в американських законах 1980-х рр. 

Закон, дата прийняття Дефініція терміну  

«неприбуткова організація» 

Закон Стівенсона-Вайдлера 

про технологічні інновації, 

21.10.1980 

Організація, яку утримують і 

використовують виключно в наукових або 

освітніх цілях, жодна частина чистого 
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заробітку якої не є на користь будь-якого 

приватного акціонера або фізичної особи 

(Stevenson-Wydler Technology…, 1980) 

Закон Бея-Доула, 12.12.1980 Університети та інші заклади вищої освіти 

<…> або будь-яка некомерційна наукова 

чи освітня організація відповідно до 

статуту Державної некомерційної 

організації (Government Patent Policy…, 

1980) 

Систематизовано на основі вказаних джерел 

 

Закон Бея-Доула не лише стимулював державне фінансування досліджень: 

зрештою було виведено на ринок розробку й виробництво фармацевтичних 

препаратів, а також започатковано «march-in rights» (Douglass, 2021).  

«March-in rights» – це повноваження, надані федеральному уряду для 

проведення розслідування та спонукання, якщо це доведено, виконавців або осіб, які 

мають дозвіл, до передачі винаходів на розумних умовах третій стороні (Brodowski, 

Mubyana, 2021, March 17). 

Хоча «розробники закону передбачали застосування «march-in rights» за дуже 

обмежених обставин, передусім, для того, щоб «націлити власників патентів на 

комерціалізацію винаходів» і «не мали жодного наміру застосовувати ці права на 

контроль за цінами на ліки» (Ezell, 2019) постала небезпека зменшення кількості 

нових лікарських препаратів через «застосування чинних «march-in rights» або 

встановлення нових із метою контролю цін» (Ezell, 2019). 

Стрімкий розвиток інновацій спонукав Конгрес США прийняти в липні  

1982 р. Закон про інноваційний розвиток малого бізнесу. У документі було 

зазначено, що «хоча малий бізнес і є основним джерелом значущості інновацій у 

країні, переважну більшість федерально фінансованих досліджень та розробок 

проводять великий бізнес, університети та державні лабораторії» (Small Business 

Innovation…, 1982). 
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Закон трактує інноваційну діяльність (R&D) як «будь-яку діяльність, що є: 

 систематичним, інтенсивним дослідженням, націленим на отримання 

більших знань чи глибшого розуміння вивченої теми; 

 систематичним дослідженням, спрямованим на застосування нових 

знань для задоволення певної потреби; 

 систематичним застосуванням знань для виробництва корисних 

матеріалів, пристроїв, а також систем чи методологій, зокрема проєктування, 

розробку й удосконалення прототипів і нових процесів, які відповідали би 

конкретним вимогам» (Small Business Innovation…, 1982). 

11 жовтня 1984 року був прийнятий Закон про національні кооперативні 

дослідження, яким було запроваджене поняття «спільне підприємство з досліджень 

та розробок», що означало будь-яку групу видів діяльності, зокрема зі створення, 

розробки чи виконання замовлення двома або більше особами з метою: 

 теоретичного аналізу, експерименту або системного вивчення явищ, 

фактів; 

 розвитку або тестування основних інженерних технік; 

 розширення результатів досліджень, теорії наукового або технічного 

характеру в практичному застосуванні для експериментальних та демонстраційних 

цілей, зокрема експериментальне виготовлення та випробування моделей, 

прототипів, обладнання, матеріалів та процесів; 

 збору, обміну й аналізу результатів досліджень тощо (98 Stat. 1815…, 

1984). 

20 жовтня 1986 року був прийнятий Закон, яким вносилися поправки до 

Закону Стівенсона-Вайдлера про технологічні інновації. Головну увагу в документі 

було сфокусовано на інтенсивному розвитку трансферу технологій (Federal 

Technology Transfer…, 1986).  

Зауважимо, що розглянуті вище закони, прийняті в 1980-х рр., доповнювали 

один одного, створюючи необхідне правове поле для подальшого розвитку 

інноваційної діяльності. 
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Наступний Закон про безпечні медичні прилади було прийнято в листопаді 

1990 р. Ним було задекларовано можливість зміни класу приладу, зокрема: 

 прилад міг відповідати ІІ класу, якщо спеціальні засоби контролю 

гарантували безпеку та ефективність приладу, а загальний контроль це не 

заперечував; 

 прилад міг відповідати I класу, якщо загальний контроль гарантував 

повну безпеку та ефективність приладу (Safe Medical…, 1990). 

Заслуговує на увагу й доповнення щодо заохочення до створення гуманних 

приладів (Humanitarian Device Exemption). Метою цієї поправки стало заохочення до 

створення та використання приладів під час діагностики та лікування захворювань, 

що вражали менше 4 000 осіб упродовж 1 року (Safe Medical…, 1990). 

У квітні 1994 р. відбувся перегляд певних питань щодо окреслених у Законі 

Бея-Доула досліджень, які фінансувалися з федерального бюджету. Так, сенатор 

Д. ДеКончіні зазначив: «Передача результатів досліджень з університетів у 

комерційний сектор фактично не існувала до Закон Бея-Доула. Причина була у 

відсутності чіткої урядової політики щодо права власності на винаходи, зроблених 

за рахунок федерального фінансування. Закон Бея-Доула створив єдину патентну 

політику серед багатьох федеральних агентств, які фінансують федеральні 

дослідження. Результатом стало те, що університети отримали стимул брати участь 

у фінансованих урядом дослідженнях» (United States Judiciary…, 1995). 

Позитивними результатами імплементації Закона Бея-Доула також було визнано 

уніфіковану патентну процедуру, активний маркетинг винаходів досвідченим 

університетським персоналом, захист внутрішніх інтересів і стимулювання 

досліджень, фінансованих галуззю (United States Judiciary…, 1995). 

Проте занепокоєння громадськості було викликано неналежним 

регулюванням урядом остаточної ціни технологій, розроблених за федеральні 

кошти. Крім того, постало питання щодо участі федерального уряду в преміюваннях 

за дослідження, що були спонсоровані університетами, а потім ліцензовані для 

приватного сектору (United States Judiciary…, 1995). 
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До середини 1990-х рр. законодавчі ініціативи здебільшого стосувалися 

конкретних, відносно незначних питань, що виникали або внаслідок судової 

практики, або певного розвитку економіки. Зокрема, через компроміс, досягнутий у 

1984 р. для полегшення процедури отримання схвалення від УКПЛ на продаж 

генеричних препаратів після закінчення терміну дії патенту в обмін на можливість 

продовження терміну дії патенту на фармацевтичний винахід для компенсації 

винахіднику за затримку на ринку збуту внаслідок очікування схвалення УКПЛ (A 

Brief History of…, 2014, May, 7). 

Законом про модернізацію УКПЛ (Food and Drug Administration Modernization 

Act of 1997), прийнятим у листопаді 1997 р., були дозволені: проведення початкових 

передпродажних перевірок певних пристроїв акредитованими третіми сторонами; 

використання інформації з досліджень попередніх версій пристрою в премаркетах 

для нових версій; розширений доступ до дослідницьких пристроїв. Крім того, цим 

документом було запроваджено програму «De Novo» (з лат. «Про нове». – А. К.), за 

допомогою якої нові пристрої з низьким та середнім ризиком отримують 

можливість бути віднесеними до класу I або II замість автоматичного потрапляння 

до III класу (A History of Medical..., n.d.). 

Як указує Л. Стюарт, «існує мало свідчень щодо впливу законодавчої бази на 

інновації в лікарнях, хоспісах, будинках престарілих тощо. Одне з можливих 

пояснень браку джерел полягає в тому, що багато інноваційних продуктів для галузі 

охорони здоров‟я пропонують фармацевтика, біотехнології тощо» (Stewart, 2011). 

Погоджуючись із дослідником, зауважимо, що саме американські заклади освіти, 

зокрема медичні коледжі у складі дослідницьких університетів, стали сприятливим 

середовищем для імплементації нормативно-правових ініціатив у сфері інноваційної 

діяльності. 

Як слушно зазначають Р. Аткінсон та В. Бленпід, сама поява дослідницьких 

університетів у США була у свій час інновацією. Університет Джонза Гопкінза став 

першим американським закладом вищої освіти, створеним як дослідницький 

університет. Після Університету Джонза Гопкінза дослідницькими стали вважати 

себе Університет Кларка (1889), Стенфордський університет (1891) та Університет 
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Чикаго (1892). На межі ХІХ–ХХ ст. кілька державних університетів, зокрема 

університети Каліфорнії, Мічигану, Вісконсина, Міннесоти та Іллінойсу, почали 

позиціонувати себе як провідні дослідницькі установи (Atkinson, Blanpied, 2008). 

Діяльність американських дослідницьких університетів базувалася на таких 

засадах: 

 меритократія – управління осіб з особливими здібностями та чеснотами, 

високими інтелектуальними здібностями та кваліфікацією, що відповідає вимогам 

науково-технічної революції (Марутян, 2005, с. 335); 

 організований скептицизм – готовність ураховувати найрадикальніші 

ідеї, віддаючи перевагу істині перед твердженням і допитливому вивченню – перед 

фактом; 

 створення нових знань; дотримання принципу, що відкриття мають бути 

доступними кожному, що ті, хто робить відкриття, не мають отримувати від цього 

прибутку; 

 система експертної оцінки якості пропонованих досліджень, що 

потребують фінансування; 

 академічна свобода та вільні дослідження (Cole, 2016, September, 20). 

Місія дослідницьких закладів освіти «передбачає поєднання трьох складових 

його діяльності: академічної, наукової та соціальної: університет повинен навчати 

студентів, здійснювати наукові дослідження, служити суспільству» (Сбруєва, 2010). 

Розвиток медичної освіти відбувається завдяки продукуванню в результаті 

досліджень нових знань і клінічних підходів. З іншого боку, до нових дослідів 

спонукають людські хвороби та медичні проблеми, у той час як рівень освіти та 

медичної допомоги підвищується завдяки залученню студентів і слухачів до 

винахідництва. Джерелом швидких відкриттів та постійного вдосконалення 

медичної освіти, що призвели до значного медичного прогресу, є позитивний 

синергетичний взаємозв‟язок між основними місіями (Kerschner et al., 2018,  

с. 985), що реалізуються дослідницькими університетами. 

Отже, дослідницькі університети – це установи, які мають пріоритет у 

продукуванні нових знань і підготовці докторів філософії з широкого кола 
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дисциплін. Хоча вони також навчають студентів, готують спеціалістів із різних 

фахів, надають послуги суспільству, займаються прикладною роботою та 

трансфером технологій, їх відмінною рисою залишається продукування нових знань, 

передусім у науково-технічній галузі (Mohrman, 2008). 

У вітчизняному науково-педагогічному дискурсі сформовано уявлення про 

дослідницький університет як про заклад вищої освіти «з високим рівнем 

дослідницької активності, що має достатню технологічну, ресурсну базу й 

інтелектуальний потенціал для здійснення фундаментальних і прикладних 

досліджень» (Сбруєва, 2021, с. 57). 

У таких університетах інноваційній діяльності приділяється більше уваги і 

вона приносить багато потенційних прибутків для державної та місцевої економіки. 

Дослідницькі університети також надають послуги державі через сприяння 

організації передової медичної допомоги та захисту природних ресурсів на 

державному й локальних рівнях (National Science Board, 2012). 

Багато з них мають венчурні фонди, які доповнюють зовнішнє фінансування 

наукових досліджень внутрішніми грантами з далекосяжною метою підтримки 

молодих перспективних дослідників (Сбруєва, 2010). 

Закон Бея-Доула також вплинув на функціонування як державних, так і 

приватних дослідницьких університетів, оскільки саме там «базуються бізнес-

інкубатори й інші суб‟єкти інфраструктури інноваційної діяльності, що надають 

можливість розвивати й комерціалізувати розробки учених та студентів» (Федулова, 

2016). 

У 1998 р. Управлінням підзвітності уряду США було подано детальний звіт 

«Трансфер технологій. Застосування Закону Бея-Доула в дослідницьких 

університетах». У ньому йшлося, що попри видання Міністерством торгівлі 

імплементаційних нормативних актів та забезпечення координації за обмежених 

обставин, Закон фактично застосовувався агенціями, які надавали кошти (General 

Accounting Office…, 1998). 

Було проінспектовано 10 великих дослідницьких університетів і виявлено, що 

всі вони мали офіційно затверджені програми та процедури для реалізації положень 
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Закону. У їхній структурі існували спеціальні підрозділи, що займалися звітністю та 

ліцензуванням винаходів, виконували встановлені процедури щодо забезпечення 

дотримання закону, створювали комп‟ютеризовані бази даних для моніторингу 

винахідницької діяльності, займалися ліцензуванням винаходів. За словами 

керівництва цих університетів, Закон приносив позитивні результати і працював за 

призначенням Конгресу. Завдяки йому університети й дослідники отримували 

більше вигоди від своїх винаходів і передавали технології краще, ніж у часи, коли 

уряд зберігав за собою право власності на результати винахідницької діяльності 

(General Accounting Office…, 1998). Трансфер технологій детальніше розглянуто в 

п.п. 4.3.  

Наша позиція є суголосною з позицією Дж. Дугласа, який переконаний: 

«Закон Бея-Доула допоміг змінити світогляд дослідницьких університетів, 

зосередивши їхню увагу на галузях досліджень, що можуть швидко призвести до 

технологічного прогресу. Університети почали розробляти інфраструктуру 

трансферу технологій та формувати культуру, яка сприяла появі та розвитку 

економіки знань» (Douglass, 2021). 

У ХХІ ст. Закон Бея-Доула продовжує залишатися актуальним, завдяки своєму 

впливу на регулювання питань, пов‟язаних із правом на інтелектуальну власність, а 

також стимулюванню досліджень, фінансованих за рахунок федерального бюджету. 

Варто зазначити, що Закон Бея-Доула є одним із головних інструментів інноваційної 

політики США, і до теперішнього часу не втратив своєї ефективності. Він працює 

так, як задумали його творці, і не вимагає змін (Ezell, 2019), попри певні суспільні 

настрої. 

Важливою подією стало внесення поправок до Закону Бея-Доула у 2007 р., які 

зосереджені на інноваціях та розвитку дослідницьких університетів та як усе 

реалізувати в найближчі 25 років (The Bayh-Dole Act (P.L. 96-517..., 2008). 

Закон Бея-Доула є основним каталізатором для розширення американської 

інноваційної системи. Федеральний уряд, як раніше, є головним джерелом 

фінансування фундаментальних досліджень, забезпечуючи зв‟язок між науковими 

та урядовими лабораторними дослідженнями та розвитком приватного сектору, 
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завдяки стимулюванню перспектив фінансової вигоди для винахідників і 

університетів (Ezell, 2019; Douglass, 2021). 

Ми також погоджуємося з оцінкою Дж. Дугласа, який вважає, що «успіх 

Закону Бея-Доула та інновації, які він допоміг створити, сприяли складному 

світовому тлумаченню прав інтелектуальної власності, створених за концепціями 

національних наукових екосистем. Цей закон та подібне законодавство підтримують 

значну частину фундаментальної науки, що призвела до появи різнопланових 

вакцин проти COVID-19» (Douglass, 2021). 

Також зазначимо, що в січні 2021 р. увагу представників американської влади 

було знову сфокусовано на Законі Бея-Доула – після публікації Національним 

інститутом стандартів і технологій Міністерства торгівлі США, запропонованих на 

перегляд певних норм. 

У рамках формування законодавчої бази про медичні прилади у ХХІ ст., було 

прийнято ще 5 законів, короткий опис яких подано в Додатку Ж. 

Ураховуючи, що проходження контролю УКПЛ перед виходом медичних 

приладів на ринок є доволі складним, організацією запроваджено певні заходи в 

напрямі підвищення прозорості та передбачуваності процесу. Документи, політика 

та опис процедур УКПЛ доступні на офіційному веб-сайті (https://www.fda.gov/ –  

А. К.). Крім того, розробники та виробники медичних приладів мають можливість 

зустрітися з працівниками УКПЛ (Purnama, Drago, 2019). Припускаємо, що до кінця 

2019 це були зустрічі в офісах, але, з початком пандемії, пов‟язаної з 

коронавірнусною інфекцією, подібні заходи мають відбуватись онлайн на зручних 

платформах. На рис. 2.3 наведено скрін із сайту УКПЛ, де висвітлено всю необхідну 

інформацію про медичні прилади. 
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Рис. 2.3. Скрін сторінки веб-сайту УКПЛ, де висвітлена вся необхідна 

інформація про медичні прилади. 

 

Отже, нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності, яким 

користуються медичні коледжі університетів США, підлягає постійному перегляду 

та вдосконаленню відповідно до економічних, політичних та соціальних викликів і 

світових тенденцій. 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі розкрито витоки, ґенезу й нормативно-правові засади інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США. 

Використання історико-генетичного методу дозволило визначити витоки 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Перші витоки 

інноваційної діяльності спостерігаємо в медичних коледжах штату Пенсільванія, 

зокрема створення анатомічних курсів Т. Кадваладера (1730-ті рр.), гомеопатичного 

медичного коледжу Пенсільванії (1748), Пенсільванського жіночого медичного 

коледжу (1750), лекційних курсів з анатомії та теорії і практики медицини  

Дж. Моргана та В. Шиппена-молодшого у Філадельфійському коледжі (1760-ті рр.). 

З‟ясовано, що найбільших успіхів у розвитку інноваційної освітньої діяльності 

та створенні інноваційних продуктів у XVIII–ХІХ ст. досягли американські медичні 

коледжі, засновані при університетах, зокрема: Медична школа Колумбійського 

університету (Медична школа Королівського коледжу в 1767 р.); Гарвардська 
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медична школа (1782); Дартмутський медичний коледж (1797); Медична школа 

Мерилендського університету (1807); Медична школа Університету Джонза 

Гопкінза (1893). 

Установлено, що на початку ХХ ст. у США разом із медичними коледжами 

при університетах існували приватні (комерційні) та сектантські (sectarian) 

(гомеопатичні, еклектичні, остеопатичні та фізіомедичні) заклади медичної освіти. 

Результатом аналізу зазначених закладів освіти стала Доповідь Флекснера в 1910 р. 

Виокремлено й систематизовано ідеї А. Флекснера щодо трансформації медичної 

освіти в США на початку ХХ ст. 

Застосування методу періодизації дозволило розглянути феномен інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США в часовій безперервності 

історичного процесу, визначивши п‟ять (чотири – у ХХ ст. та один – у ХХІ ст.) 

послідовних етапів у хронологічному порядку, що вирізняються сутнісними 

характеристиками. Провідним критерієм розроблення означеної періодизації стали 

сутнісні зміни у структурі, управлінні, змісті, організації, формах і методах освітньої 

та напрямах наукової інноваційної діяльності медичних коледжів у складі 

університетів США. 

Виявлено, що на кожному з етапів відбувалися певні зміни в усіх окреслених 

вище аспектах, при цьому домінантні зміни визначали межі етапів інноваційної  

діяльності медичних коледжів університетів США. Зокрема, етап стандартизації 

інноваційної діяльності (1914–1938) ознаменувався низкою структурних змін – 

уведенням нової форми здобуття вищої медичної освіти – резидентури, 

законодавчим унормуванням процедури призначення декана медичного коледжу 

(Доповідь Вайскоттена); організацією коледжів соціального обслуговування, 

хіроподії, гігієни та охорони здоров‟я, фармації, медсестринства, стоматології, 

ветеринарної медицини тощо; домінантними стали зміни у змісті, організації та 

методах інноваційної освітньої діяльності: упровадження стандартизованого 

тестування для вступу до закладів медичної освіти; концептуальне оновлення 

навчальних планів у медичних коледжах у зв‟язку з появою нових підходів, методів 

попередження, діагностування та лікування різних хвороб; залучення студентів до 
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опрацювання теоретичного матеріалу в медичних бібліотеках; актуалізація 

дисциплін «Бактеріологія» та «Імунологія» тощо. Етап інтенсифікації наукової 

складової інноваційної діяльності (1939–1964) характеризувався такими 

інноваційними структурними перетвореннями, як надання жінкам дозволу вступати 

до медичних коледжів; скорочення терміну навчання з 4-х до 3-х років без 

зменшення обсягу навчального плану; скорочення терміну перебування в 

резидентурі; реорганізація доклінічних кафедр у кафедри фундаментальних наук. 

Управлінською інновацією стала короткочасна незалежність медичних коледжів від 

університетів тощо. Визначальними на даному етапі стали зміни в науковій 

інноваційній діяльності: надання грантів на проведення фундаментальних 

досліджень; поява біомедичних досліджень; розробка навчального плану, в основу 

якого покладено вивчення органів та систем людського організму; поява терміну 

«multiversity»; збільшення кількості дисертаційних досліджень для здобуття ступеня 

доктора філософії тощо. Етап консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989) 

позначився появою найтриваліших соціальних програм для задоволення потреб 

соціально незахищених прошарків населення країни – програми медичного 

страхування для людей похилого віку Medicare та програми, орієнтованої на бідних, 

Medicaid; розвитком галузі сімейної медицини. Відповідні зміни було впроваджено 

й  в освітню діяльність: у медичних коледжах університетів США було введено нову 

спеціальність – сімейна практика; розроблено й запроваджено навчальний план 

«Новий шлях», елективні курси на четвертому році навчання в медичних коледжах, 

програму «П‟ятий шлях» тощо. Етап комерціалізації інноваційної діяльності (1990–

1999) ознаменувався зміною пріоритетів у бік отримання фінансової вигоди від 

надання медичних послуг; активним розвитком академічних медичних центрів, 

посиленням їх залежності від джерел фінансування. Інноваційною практикою стало 

залучення викладачів медичних шкіл до догляду за пацієнтами та розширення 

доступності медичної освіти для національних меншин тощо, у змісті освіти – 

перегляд навчальних програм, інтенсивне поєднання теорії з практикою. Етап 

дигіталізації інноваційної діяльності (2000–дотепер) позначився активним 

упровадженням цифрових технологій у всі сфери інноваційної діяльності 
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досліджуваних закладів освіти. Особливостями даного етапу стали: розробка й 

імплементація інноваційних навчальних планів, інтерактивних освітніх курсів; 

упровадження дистанційного навчання; забезпечення захисту інформації в межах 

електронної системи охорони здоров‟я; розвиток цифрових технологій охорони 

здоров‟я; пошук ефективних шляхів лікування та профілактики COVID-19 тощо. 

Аналіз наукових джерел дозволив визначити, що витоки нормативно-правових 

засад інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США починаються 

наприкінці XVIII ст. із прийняттям Патентного закону 1790 р. 

З‟ясовано, що впродовж ХІХ ст. в американському правовому полі  

періодично відбувалися перегляди означеного Закону – у 1836 р., 1837 р. та 1870 р. 

Констатовано, що в першій половині ХХ ст. було прийнято Закон про харчові 

продукти, ліки та косметику (1938), із наступним переглядом у 1960-х рр. та 

доповненням у 1976 р. Означений Закон визначає безпеку харчових продуктів, ліків, 

медичних приладів та косметики для  населення. В аспекті розвитку інноваційної 

діяльності важливими є положення Закону, які регламентують сертифікацію 

медичних приладів як продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США. 

Установлено, що прийняті в 1980 р. закони дотепер продовжують регулювати 

інноваційну діяльність США, а саме: Закон Стівенсона-Вайдлера про технологічні 

інновації (1980); Закон Бея-Доула, пов‟язаний із реформуванням патентної політики 

США щодо фінансованих державою досліджень (1980); Закон про інноваційний 

розвиток малого бізнесу (1982); Закон про національні кооперативні дослідження 

(1984), що регламентував механізми створення спільного підприємства з досліджень 

і розробок; Закон, який вносив поправки до Закону Стівенсона-Вайдлера про 

технологічні інновації та фокусувався на інтенсивному розвиткові трансферу 

технологій (1986) та ін. 

Розглянуто результати імплементації Закона Бея-Доула в 1990-х рр. 

дослідницькими університетами, до складу яких входять медичні коледжі, що 

полягали у зміні світогляду дослідницьких університетів, зосередженні уваги на 

галузях досліджень, які можуть швидко призвести до технологічного прогресу, 



229 

розробленні інфраструктури трансферу технологій та формуванні культури, яка 

сприяла появі й розвитку економіки знань. 

Огляд законодавчої бази США щодо інноваційної діяльності наприкінці ХХ 

ст. та початку ХХІ ст. дозволив уточнити, що до середини 1990-х  рр. законодавчі 

ініціативи здебільшого стосувалися конкретних, відносно незначних питань, що 

виникали або внаслідок судової практики або певного розвитку економіки. 

Важливою подією став перегляд у 2007 р. Закону Бея-Доула, згідно з яким було 

виокремлено пріоритети розвитку інноваційної діяльності дослідницьких 

університетів на наступні 25 років та шляхи їх імплементації. 

Таким чином, дотримуючись методологічної моделі дослідження, а саме 

завдань і методів контекстуального блоку, у розділі було розкрито витоки, ґенезу й 

нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США 

Основні положення другого розділу відображено у таких публікаціях авторки: 

(Куліченко, 2015б; 2017а; 2018б; 2018в; 2018г; 2018ґ; 2019а; 2019в; 2019г; 2020а; 

2020б; 2020в; 2020е; 2021ґ; 2021е; Kulichenko, 2017a; 2019; 2020b; 2020d; 2020e; 

2020f; 2020i; 2021f; Kulichenko, Boichenko, 2021d). 
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РОЗДІЛ 3 

ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

УНІВЕРСИТЕТІВ США У ХХІ СТ. 

 

3.1. Стан медичної освіти США на початку ХХІ ст. 

 

Здобуття медичної освіти в США сьогодні є довготривалим і передбачає 

послідовне проходження таких етапів: 

 загальна додипломна освіта (домедична освіта); 

 медична освіта; 

 післядипломна медична освіта, що складається з резидентури та 

вузькопрофільної спеціалізації, яка є факультативною. 

Також зазначимо, що АМА не послуговується поняттям «postgraduate 

education» на позначення післядипломної освіти. 

Домедичну освіту здобувають упродовж чотирьох років навчання в закладах 

освіти (з обов‟язковим вивченням біології/зоології, органічної та неорганічної хімії 

й фізики), яка завершується здобуттям ступеня бакалавра наук або бакалавра 

гуманітарних наук. 

Для здобуття суто медичної освіти треба вступити до медичного коледжу або 

медичної школи й повністю виконати навчальний план, отримавши ступінь доктора 

медицини) або доктора остеопатії. Обов‟язковою умовою є акредитація кожного 

медичного закладу освіти спеціальним компетентним органом. У Додатках З та И 

наведено перелік акредитованих алопатичних та остеопатичних закладів медичної 

освіти США станом на І півріччя 2021 року. 

Ще раз наголошуючи на тотожності термінів «медичний коледж» та «медична 

школа» в медичній освітній системі США, дані про частотність вживання 

словосполучень «school of medicine/medical school» та «college of medicine/medical 

college» в офіційних назвах американських закладів медичної освіти ми наводимо в 

Додатку К. 
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За словами Р. Томаса, «медична школа – це перша сходинка на шляху до 

отримання кваліфікації лікаря» в США (Thomas, 2016). У своїй книзі «Коротко про 

медичну школу» Р. Томас констатує існування у ХХІ ст. кількох видів медичних 

шкіл, що зазвичай пропонують курси бакалаврату та магістратури, набираючи 

вступників за результатами проходження незалежних міжнародних тестувань, 

таких, як BioMedical Admission Test (BMAT), Graduate Medical School Admission 

Test (GAMSAT), а також інтерв‟ювання та подання документів (Thomas, 2016).  

С. Браун наголошує, що в ХХІ ст. кожна особа, яка бажає вступити до медичної 

школи, повинна неодмінно мати ступінь бакалавра (Brown, 2006, с. 6). 

Процедура вступу до закладів медичної освіти в США є доволі жорсткою й 

одночасно виваженою (Your Doctor‟s Education, 2000, с. 1198), що підтверджується 

вимогами, які висуваються до вступників: 

 претендент повинен мати ступінь бакалавра, проте, як показує практика, 

його наявність не гарантує його власникові вступу до медичної школи; 

 вступник має скласти іспит для вступу до медичного коледжу (Medical 

College Admission Test), який є комплексним іспитом із множинним вибором, 

проводиться двічі на рік і дозволяє перевірити знання з біології, загальної та 

органічної хімії, фізики, а також навички письма, уміння критично мислити й 

вирішувати наукові задачі. За кожен із розділів іспиту вступник отримує від 1 до 

15 балів (медичні школи надають перевагу тим претендентам, хто отримує 10 балів і 

вище). Письмові навички оцінюють від 1 до 6 балів; 

 представлення особистої позиції претендента у формі есе, у якому 

потенційний студент пояснює своє бажання здобути медичний фах; 

 подання рекомендаційних листів від викладачів закладів домедичної 

освіти, лікарів або інших представників медичного фаху, керівників громад, інших 

осіб, що засвідчують набутий досвід та досягнення претендента, його зацікавлення 

медициною; 

 досвід роботи на громадських засадах, волонтерства у сфері охорони 

здоров‟я під час домедичної освіти; 
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 проходження співбесіди, під час якої перевіряється наявність у 

претендента ключових характеристик, необхідних для лікарської професії, а саме 

здатності до: всебічного аналізу інформації та розв‟язання завдань, налагодження 

коректних відносин із пацієнтами й колегами, правильного оперування судженнями, 

ухвалення раціональних рішень у звичайних і критичних ситуаціях (The Road to…, 

2020). Процедуру усної співбесіди запроваджено для виокремлення з числа 

випускників найбільш цілеспрямованих, зацікавлених у медичній професії 

претендентів. 

Після вступу до медичної школи студенти беруть участь у церемонії «білих 

халатів» – посвяти у студенти (The Road to…, 2020). 

Одне з найголовніших питань, яке постає сьогодні перед закладами медичної 

освіти, полягає у визначенні базових характеристик лікаря ХХІ ст. У своїй освітній 

діяльності більшість із них керуються концепціями гуманізації та ефективного 

надання медичних послуг населенню, пропаганди та дотримання здорового способу 

життя, справедливості медицини, навчання протягом усього життя, постійного 

підвищення кваліфікації, дотримання високих моральних принципів тощо. 

Орієнтуючись на ці характеристики, американські медичні школи переглядають 

свою місію, а отже й навчальні плани, які стали більш орієнтованими на людей, 

інтегрованими та інтерактивними (Amin, Eng, 2003, с. 20-21). 

Усі медичні школи США мають у своєму розпорядженні загальний типовий 

навчальний план, адаптуючи його до своїх вимог, принципів, а також кон‟юнктури 

(The Road to…, 2020). Коротко опишемо його. 

Тематику першого року доклінічного навчання зумовлює нормальний стан 

людини з курсами, присвяченими анатомії, клітинній біології, медичній генетиці, 

біохімії, неврології, імунології тощо. 

Під час другого року доклінічного навчання відбувається ознайомлення 

студентів із патологічними станами людини в контексті курсів, пов‟язаних із 

клінічною медициною, інфекційними хворобами, фармакологією та ін. 

На початку ХХІ ст. близько 20 % американських медичних коледжів 

інтегрували проблемні та модульні методи навчання в доклінічні роки навчання, 
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усуваючи традиційні освітні принципи та надаючи можливість здобувачам медичної 

освіти доглядати за пацієнтами та ухвалювати виважені рішення (Baozhi, Yuhong, 

2003, с. 422-423). 

Два останніх роки навчання присвячені клінічним дисциплінам, під час яких 

відбувається опанування основ загальної медичної практики та проведення 

наукових досліджень і вузьких спеціалізацій, а також є змога пройти практику в 

реанімаційних відділеннях (The Road to…, 2020). 

Про особливості навчальних планів медичних коледжів університетів США 

йдеться в підрозділі 3.2. 

Під час навчання в медичних коледжах студенти повинні скласти медичний 

ліцензований іспит Сполучених Штатів Америки (МЛІ США). За «Інформаційним 

бюлетенем» (2018), «це триетапний тест для отримання ліцензії у сфері охорони 

здоров‟я США, що фінансується Федерацією державних медичних рад та 

Національною радою медичних екзаменаторів» (Bulletin of Information…, 2017). 

Програма МЛІ США допомогає спеціальним відділам із ліцензування шляхом 

передового розвитку та постійного вдосконалення матеріалів для оцінки. 

Екзаменаційні комісії створюють екзаменаційні завдання. Варто додати, що 

щонайменше дві спеціальні комісії сумлінно оцінюють кожне тестове завдання або 

навчальний випадок, а також знаходять будь-які проблемні матеріали (Bulletin of 

Information…, 2017). Опис серії «Крок» МЛІ США наводимо в Додатку Л. 

«Крок 1» МЛІ США перевіряє наявність у студентів базових медичних знань і 

складається наприкінці другого року навчання. «Крок 2» МЛІ США охоплює знання 

щодо симптомів хвороб і клінічних діагнозів та проводиться наприкінці четвертого 

року навчання. «Крок 3» МЛІ США дозволяє оцінити й перевірити знання 

принципів клінічного менеджменту. Цей іспит складають під час навчання в 

резидентурі. 

Щоб скласти іспити «Крок 1» та «Крок 2» МЛІ США, претенденту необхідно 

офіційно навчатися або бути випускником: 



234 

 американського або канадського медичних закладів освіти, які надають 

ступінь доктора медицини та акредитовані Комітетом зв‟язку з питань медичної 

освіти американської медичної асоціації; 

 або американського медичного закладу освіти, який надає ступінь 

доктора остеопатії, акредитованого американською остеопатичної асоціацією; 

 або іноземного медичного закладу освіти, який занесено до 

«Міжнародного списку закладів медичної освіти» та який задовольняє всі необхідні 

формальні вимоги (Bulletin of Information…, 2017). 

Для успішного складання іспиту «Крок 3», претендент має: 

 отримати ступінь доктора медицини або доктора остеопатії в 

акредитованому американському або канадському медичному закладі освіти, або в 

іноземній медичні школі, яку занесено до «Міжнародного списку закладів медичної 

освіти» та яка задовольняє всі необхідні формальні вимоги; 

 скласти «Крок 1», «Крок 2. Клінічні знання», «Крок 2. Клінічні уміння; 

 крім того, іноземні громадяни мають пройти атестацію в Освітній 

комісії міжнародних випускників закладів медичної освіти (Bulletin of  Information…, 

2017). 

Тож, попри міжнародну стандартизацію та визнання, члени Національної ради 

медичних екзаменаторів та представники інших країн кожного року прагнуть 

удосконалювати формат проведення та оцінювання серії «Крок» МЛІ США, адже, 

як вважають розробники, новітні іспити не можуть охопити всі моменти, що 

виникають під час клінічної практики майбутніх фахівців (DeZee et al., 2012, с. 523). 

Цікавим прикладом перевірки сформованих загальних і фахових 

компетентностей є програма «Міжнародні основи медицини» (International 

Foundations of Medicine), започаткована у 2007 р., щоб оцінити знання здобувачів 

медичної освіти та порівняти їх результати з міжнародними стандартами. Програма 

передбачає три різновиди іспитів: іспит із доклінічних дисциплін, іспит із клінічних 

дисциплін, самооцінювання з клінічних дисциплін. Варто зауважити, що головними 

завданнями програми «Міжнародні основи медицини» є: розроблення й поширення 

таких форм оцінювання, що сприятимуть покращенню викладання й навчання; 
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розуміння сильних і слабких сторін здобувачів медичної освіти, що сприятиме 

підвищенню рівня освіти; сприяння створення різноманітних програм навчання й 

оцінювання тощо (International Foundations…, 2016). 

Багато медичних шкіл пропонують магістерські студії за суміжними 

спеціальностями: магістр бізнес-адміністрування, магістр медичної освіти тощо. 

Варто додати, що у складі медичних коледжів функціонують медичні освітні 

підрозділи. З. Амін та Х. Енг указують, що на початку ХХ ст. зі 130 закладів 

медичноі освіти США 111 мали медичні освітні підрозділи, при цьому 63 з них було 

утворено наприкінці ХХ ст. (Amin, Eng, 2003, с. 22). Як зауважує Н. Аль-Варді, 

частка цих закладів була заснована як дослідницькі центри медичного спрямування, 

інші ж як аудіовізуальні осередки (Al-Wardy, 2008, с. 149). Наразі такі медичні 

освітні підрозділи виконують функції: 

 науково-методичних центрів, співробітники яких надають допомогу 

професорсько-викладацькому складу в опануванні медичної педагогіки, клінічних 

дисциплін, щодо методів правильного оцінювання студентів; допомагають під час 

підготовки навчально-методичних видань; залучають та консультують студентів 

щодо праці над проєктами; 

 науково-дослідних інститутів, на базі яких ученими проводяться 

дослідження в різних медичних галузях (Amin, Eng, 2003, с. 22). 

На останньому році навчання (залежно від навчального плану закладу освіти. 

– А. К.) студенти медичних коледжів обирають вузький медичний напрям, за яким 

планують спеціалізуватись у подальшому. Після отримання кваліфікації лікаря, 

ступеня доктора медицини або доктора остеопатичної медицини, майбутні фахівці 

подають заяви для вступу до резидентури, виходячи під час вибору спеціалізації з 

особистих інтересів, клінічного досвіду та перспектив подальшого 

працевлаштування. Станом на кінець 2020 року пройти резидентуру можна було за 

120 спеціалізаціями: сімейна медицина, педіатрія, геріатрія, онкологія, психіатрія, 

хірургія, нейрохірургія, офтальмологія та ін. Упродовж навчання в резидентурі 

надається можливість не лише розвивати навички з обраної спеціальності, але й 
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брати участь у дослідженнях, заходах з охорони здоров‟я населення тощо (How to 

Interpret and…, n.d.). 

У США термін перебування в резидентурі триває від 3 (сімейна медицина, 

внутрішні хвороби, педіатрія) до 7 років (хірургія) (The Road to…, 2020). 

Вступ до резидентури є досить важким, оскільки, окрім подання претендентом 

заяви, умови вступу декларують наявність таких документів, як рекомендаційні 

листи та залучення до співбесіди. Вже за місцем проходження резидентури, 

здобувачі медичної освіти можуть отримувати різні види матеріальної допомоги. 

Обов‟язками лікаря-резидента є: лікування хворих, навчання старшокурсників 

медичної школи, участь у науково-практичних конференціях тощо. Суттєвою 

перевагою американської резидентури, що вдало поєднує теорію з практикою, а 

викладання з навчанням, Н. Саїто вважає роботу лікаря-ординатора лише з одним 

резидентом, який, своєю чергою, навчає одного студента медичної школи (Saito, 

2008). 

На офіційному вебсайті ААМК, у розділі, присвяченому питанням 

резидентури (https://students-residents.aamc.org/), подано 8 кроків-порад щодо 

успішного вступу до резидентури. Тож претенденту необхідно: 

 осягнути весь широкий спектр спеціалізацій та варіантів пропозицій; 

 оцінити свою конкурентоспроможність і кандидатуру; 

 визначитися, яка спеціалізація чи спеціалізації імпонують більше; 

 проаналізувати програми резидентури за обраною спеціалізацією чи 

спеціалізаціями; 

 дізнатися про кількість програм резидентури, до яких можна подавати 

заяви; 

 вирішити, куди подавати заяву або заяви; 

 створити успішну заяву; 

 підготуватися до співбесіди (How to Interpret and…, n.d.). 

Упродовж літа претенденти подають онлайн заяви з однієї або кількох 

медичних спеціальностей одразу до багатьох закладів через Електронну службу 

подання заяв для вступу до резидентури. Таке онлайн звернення включає особисту 
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заяву, перелік позааудиторних заходів (волонтерство, виконання керівних функцій 

тощо), дослідницьких проєктів та публікацій, бали МЛІ США, документи з балами 

(оцінками), видані медичними коледжами та кілька рекомендаційних листів. Через 

певний час після подачі заяви претенденти запрошуються на співбесіду. Як правило, 

співбесіди проходять у період з жовтня по січень останнього року навчання в 

медичному коледжі (Mowery et al., 2015; The Road to…, 2020). 

Існують вимоги щодо правил поведінки претендентів до, під час та після 

співбесіди, а саме: 

 готуватися до співбесіди заздалегідь, оскільки впевнені відповіді та 

поведінка суттєво впливають на результат. Саме тому багатьма медичними 

коледжами пропонуються пробні співбесіди за участі викладачів. Крім того, існують 

переліки питань, які можуть бути задані претендентам під час співбесіди. 

Наприклад: Чому Ви вирішили стати лікарем? Які дисципліни Вам подобалися в 

медичному коледжі? Чи Ви готові до екстрених ситуацій, що можуть виникнути під 

час Вашого перебування в резидентурі? тощо; 

 бути компетентним та ввічливим на всіх етапах спілкування з 

представниками програми – від запрошення на співбесіду й до отримання 

остаточних результатів; 

 ставити вдумливі питання представникам програми з резидентури. 

Зазвичай, вебсайти програм містять багато корисної інформації. Проте 

претендентові варто особисто ставити питання, щоб відповіді на них допомогли 

йому визначитися, наскільки ця програма відповідає його освітнім і кар‟єрним 

цілям. Наприклад: Які переваги та недоліки програми резидентури?, Який відсоток 

резидентів, які успішно завершили навчання за програмою? тощо; 

 надсилати листи-подяки керівнику програми та її представникам після 

співбесіди, які б нагадали про претендента та його зацікавленість у програмі (An 

Introduction to…, n.d.). 

Після завершення співбесід з усіма претендентами керівники програм 

резидентури складають відповідно до рейтингу список осіб, що успішно пройшли 

співбесіду. Своєю чергою, претенденти подають перелік програм, де вони 
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проходили співбесіду, визначаючи їхню пріоритетність. Після перевірки облікових 

даних претендента за комп‟ютерним алгоритмом установлюють відповідність 

кожного заявника з найбажанішою для нього програмою. Повний збіг відбувається в 

разі, коли представники програми резидентури також визначили цього претендента 

як «переможця» (Mowery et al., 2015). 

Після опрацювання результатів співбесіди, у березні, у так званий «Match 

Day», студенти дізнаються про місце проходження майбутньої резидентури, що 

визначає комп‟ютеризована національна система «Match» (у перекладі з англійської 

мови «пара» або «знаходити пару». – А. К.) (Mowery et al., 2015; The Road to…, 

2020). 

Для іноземних громадян, які бажають навчатися в американській резидентурі, 

створено спеціальний вебсайт «Match A Resident» (Рис. 3.1). За його допомогою 

іноземні претенденти можуть знайти необхідну програму резидентури з 

18 доступних спеціалізацій. 

 

 

Рис. 3.1. Скрін веб-сайту Match A Resident (https://www.matcharesident.com/) 
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Одразу після вступу до резидентури лікар називається резидентом першого 

року навчання. Старшим резидентом є лікар третього або шостого року в 

резидентурі. Провідним резидентом називають лікаря, що завершив програму 

резидентури й допущений до виконання щоденної лікарської роботи. 

Відділ акредитації післядипломної освіти США час від часу перевіряє 

компетентності лікаря-резидента за такими параметрами: 

 догляд за хворими. Методи та прийоми, запроваджувані лікарем-

резидентом, мають забезпечувати доцільне та ефективне лікування, результатом 

якого є покращення стану пацієнта; 

 медичні знання. Під час догляду за хворими, лікар має використовувати 

спеціальні медичні знання; 

 практичне навчання. Передбачається, що в процесі догляду за хворими, 

у результаті оцінки власних спостережень, асиміляції наукових фактів до дійсності 

мають удосконалюватися спеціальні компетентності лікаря-резидента; 

 культура міжособистісних відносин і комунікативні навички. Має бути 

налагоджена ефективна комунікація та обмін інформацією на рівнях «лікар – 

пацієнт», «лікар – родичі пацієнта», «лікар – його колеги»; 

 професіоналізм. Проявляється в сумлінному виконанні лікарем-

резидентом його професійних обов‟язків та в дотриманні етичних норм (The Road 

to…, 2020). 

Бажаючи займатися медичною діяльністю за певною вузькою спеціалізацією, 

лікар має навчатися ще кілька років за цією спеціалізацією після закінчення 

резидентури.  

Найбільш популярними медичними спеціалізаціями після резидентури є ті, що 

пов‟язані з жіночою репродуктивною системою, захворюваннями внутрішніх 

органів; аутоімунними захворюваннями; анестезіологією; ендокринологією; 

гематологією тощо (The Road to…, 2020). 

Тільки після закінчення навчання лікар отримує ліцензію на медичну 

практику. Проте, на цьому освіта лікаря не має закінчуватися, адже фахівець 

повинен дотримуватися принципу «навчання впродовж життя» (life-long learning), 
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систематично підвищуючи свою кваліфікацію через участь у фахових семінарах, 

вебінарах, тренінгах, майстер-класах, наукових конференціях, читання фахової 

літератури, участь у наукових дослідженнях, розробках тощо. 

Отже, сьогодні американська медична система має чітку структуру, де 

відбуваються різні види інноваційної діяльності, зокрема освітньої та наукової, а 

також їх інтенсивне поєднання. 

 

3.2. Інноваційна складова навчальних планів у медичних коледжах 

університетів США 

 

Незважаючи на численні інновації, якими супроводжувалася діяльність 

медичних закладів освіти від часів Доповіді Флекснера, американська медична 

освіта й, відповідно, система охорони здоров‟я залишалися пріоритетними 

напрямами, що потребували концептуального перегляду й оновлення. Відтак, 

початок ХХІ ст. був ознаменований масштабними реформами в медичній освіті 

США, значення яких може бути оцінене тільки з часом. 

Варто також додати, що нове тисячоліття позначено інтенсивним розвитком 

цифрових технологій в американській освіті, зокрема й медичній, і ознаменувалося 

прийняттям у 2000 р. важливого документу «Національного плану з освітніх 

технологій» (National Educational Technology Plan) (Office of Educational Technology, 

2000), який став імперативом для змін в інноваційній діяльності медичних коледжів 

університетів США. 

У 2000-і рр. кількість алопатичних медичних шкіл досягла 124. Указуючи на 

це, Л. Сміт висловив припущення, що створені в новий спосіб заклади освіти 

стануть «каталізатором періоду змін навчальних планів» (Smith, 2009). 

Оновлені навчальні плани мали забезпечувати формування нових загальних і 

спеціальних фахових компетентностей, запроваджуючи нові підходи до підготовки 

лікарів згідно з новою моделлю надання медичної допомоги (Smith, 2009). 

Стан, основні досягнення та проблеми американської медичної освіти у 

ХХІ ст. були коротко узагальнені К. ДеЗі та його співавторами: 
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 медична освітня система США є міцною, про що свідчать понад 

150 медичних шкіл, численні програми з післядипломної медичної освіти, наявність 

стандартизованих іспитів, велика кількість освітніх дослідницьких програм; 

 з 2005 року 75 % медичних закладів освіти оновили або продовжують 

оновлювати свої навчальні плани та програми; 

 попри значні інноваційні зміни, що відбулися в медичній системі США, 

поки неможливо встановити, які саме інновації сприятимуть покращенню 

підготовки медичних фахівців; 

 медична освіта в США залежна від підтримки держави, що, за умов 

фінансової кризи, може негативно позначатися на її розвитку (DeZee et al., 2012,  

с. 521). 

Нові реалії спонукали й до перегляду та уточнення базових моделей 

інноваційної діяльності, попри їхню доведену часом результативність. Як зазначає 

Е. Хаірова, «модель інноваційного розвитку США протягом останніх п‟ятдесяти 

років характеризується нарощуванням і збереженням передових воєнно-політичних, 

науково-технологічних і економічних позицій на міжнародній арені, забезпеченням 

сталого економічного розвитку, стабільності й переваги в умовах глобалізації» 

(Хаірова, 2013, с. 24). 

Незалежно від сфери інновацій, цією моделлю передбачено всі етапи 

інноваційного циклу, який починається з формування ідеї і завершується масовим 

виробництвом інноваційного продукту (Хаірова, 2013, с. 24). На рівні організації 

інноваційна модель діяльності базується на пошуку нових шляхів розвитку, 

нейтралізації опору змінам, використанні венчурного капіталу, стимулюванні 

інноваційної діяльності (Дєнєжніков, 2015, с. 356). 

Інноваційна активність перших американських медичних коледжів сприяла 

формуванню узагальненої інноваційної моделі, що охоплювала освітню, наукову та 

організаційну діяльність закладів медичної освіти та продовжувала впливати на 

їхній подальший розвиток не лише в період реформ А. Флекснера, але й у 

«постфлекснерівській» період. 
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Інноваційна модель, заснована на обстоюваних А. Флекснером принципах, 

призвела до глобальних змін у системі медичної освіти, піднявши рівень наукової та 

клінічної підготовки лікарів, а через це і рівень медичної допомоги населенню (Buja, 

2019). 

Дж. Такеучі та іншими дослідниками вже описано «постфлекснерівські» 

моделі: модель органів-систем; гнучку або елективну модель; модель спільноти або 

первинної медичної допомоги; прискорені моделі, зокрема трирічні навчальні 

програми з правом здобуття ступеня доктора медицини; бакалаврсько-магістерські 

програми та програми доктора медицини-доктора філософії (Takeuchi et al., 1983). 

Аналізуючи інноваційну діяльність американських медичних коледжів у 

ХХІ ст., маємо констатувати відсутність у так званий допандемічний період (2000– 

2019 рр.) інноваційної моделі, прийнятої всіма закладами медичної освіти. 

Натомість, ідеться про інтеграцію різноманітних інноваційних моделей, 

спрямованих на розвиток критичного мислення, креативності, а також навичок 

комунікації та співпраці. 

У 2020–2021 рр., під час пандемії COVID-19, особливої актуальності набула 

цифрова інноваційна модель, що дозволила обійти карантинні обмеження щодо 

безпосередніх контактів. Запровадження онлайн навчання на основі передових 

інформаційно-комунікативних технологій розширює можливості викладачів і 

студентів, породжує нові форми й методи фахової підготовки лікарів у відповідь на 

виклики сучасного суспільства. 

Також варто пам‟ятати, що переваги всіх інноваційних моделей, так само, як і 

їхні недоліки, можна оцінити лише в результаті тривалого застосування. Тому 

цілком слушним ми вважаємо зауваження Г. Вітмена та Р. Реймонда, що «інновації 

краще оцінювати, дивлячись на досягнення, які витримали випробування часом і 

вважаються такими, що мали важливий позитивний вплив на охорону здоров‟я» 

(Whitman, Raymond, 2009, November, 18). 

Час від часу кожний медичний коледж вдається до оновлення навчального 

плану чи до освітніх інновацій. При цьому деякі з нововведень запроваджуються 
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«зверху», централізовано, а інші є результатом особистих творчих зусиль одного 

викладача (Irby, Wilkerson, 2003, с. 347). 

Освітні реформи кінця ХХ – початку ХХІ ст., за Т. Холтом та Е. Віліє, стали 

відповідями на певні соціальні виклики (Holt, Wylie, 2010, с. 88-89). Зокрема, вони 

доводили, що: 

 запровадження студентоцентричних викладацьких практик і навчальних 

підходів – застосування методу дискусії, робота в малих групах, самостійне 

навчання – узгоджувалось із новітніми концепціями щодо охорони здоров‟я; 

 організація експериментального навчання в певних спільнотах сприяла 

кращому розумінню студентами умов та способу життя різних прошарків населення; 

 застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою 

отримання нової інформації дозволила суттєво збагатити доказову базу даних 

професійної діяльності; 

 удосконалення навчальних планів медичних закладів освіти відповідало 

потребам суспільства у сфері охорони здоров‟я (Holt, Wylie, 2010, с. 88-89). 

На відповідальності медичних коледжів акцентує і А. Котвал, трактуючи її як 

спрямування освітньої, дослідницької та сервісної діяльності цих закладів «на 

вирішення пріоритетних проблем охорони здоров‟я громади/регіону/нації» (Kotwal, 

2013). 

У 2003 р. Д. Ірбі та Л. Вілкерсон було описано п‟ятнадцять освітніх інновацій 

із подальшим розподілом їх за 5 основними напрямами (Irby, Wilkerson, 2003). В 

американській медичній освіті початку XXI ст. дослідниками визначено такі п‟ять 

напрямів інновацій: 

 контрольована медична допомога та відновлення освітньої місії 

(заснування академій медичних педагогів; здійснення управління згідно з місією; 

запровадження програм розвитку медичних коледжів тощо); 

 міждисциплінарність та інтеграція (запровадження 

міждисциплінарних та інтегративних навчальних планів); 
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 нові підходи до навчання, інноваційні педагогічні технології (організація 

навчання в малих групах на основі конкретних випадків; створення освітніх 

спільнот; технологічне моделювання тощо); 

 нове ставлення до здоров’я та хвороб (переплетення тем у навчальному 

плані; медична освіта в громаді тощо); 

 контроль та нові методи оцінювання (запровадження об‟єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ); вправи для клінічного обстеження; 

симулятори; загальна оцінка та індивідуальні навчальні плани) (Irby, Wilkerson, 2003). 

Урізноманітнення й ускладнення професійних функцій сучасного лікаря 

вимагає не лише уточнення змісту й переліку його фахових компетентностей, але й 

узгодження з ними навчальних планів і програм з підготовки майбутніх лікарів. 

Каталізатором цих процесів виступають інновації. «Подібно до того, як постійна 

поява нових технологій і відкриттів приносить удосконалення в догляді за 

пацієнтами, – зауважує К. Бленд зі співавторами, – так і постійно розвиваються 

інновації в методах навчання та навчальних планах, щоб забезпечити студентів 

«передовими» компетентностями» (Bland et al., 2000). Майже одночасно з  

К. Бленд, С. Сейфер наголосила, що зосередженість сучасної медичної освіти на 

турботі про кожного пацієнта в стаціонарних умовах ускладнює досягнення 

належної лікарської компетентністі та має бути збалансована на рівні навчальних 

планів шляхом упровадження «індивідуального підходу, органоцентричних та 

хворобоцентричних моделей, що були рушійною силою в медичній освіті протягом 

кількох десятиліть» (Seifer, 1998). 

Ще в 1972 р. Р. Фоксом було визначено основні характеристики інноваційних 

навчальних планів: 

 підтримують самореалізацію та формують позитивну самооцінку того, хто 

навчається; 

 розвивають та уточнюють ціннісні орієнтації студентів; 

 налаштовані на студента, на способи подолання змін і керування ними; 

 стимулюють розвиток компетентностей, необхідних для подальшого 

навчання й ефективного вирішення професійних проблем (Fox, 1972). 
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На початку ХХІ ст. колективи всіх медичних коледжів переглядали навчальні 

плани на предмет їхньої відповідності тогочасному рівню медичної допомоги, 

медичної науки та потребам суспільства. Будь-які трансформації вимагали розробки 

нових освітніх стратегій з їхньою подальшою фіксацією в навчальних планах, які на 

той момент були безпрецедентно критичними (Miner, Richter, 2008). 

Розглядаючи інноваційний навчальний план як різновид освітньої інновації, 

вважаємо за доцільне визначити основні етапи її «життєвого шляху». На думку 

К. Бленд та співавторів (Bland et al., 2000), освітня інновація послідовно проходить 

чотири етапи розвитку: планування – ініціація – упровадження – інституціоналізація 

(опис усіх етапів наведено в табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Чотири етапи розвитку освітньої інновації 

Етап Характеристика етапу 

Планування Виникають пропозиції щодо нагальності змін відповідно 

до експліцитних та імпліцитних чинників, 

розробляється бачення змін і враховуються  

організаційні аспекти змін 

Ініціація 

(мобілізація) 

Триває протягом року. Відбувається розблокування 

старих організаційних моделей та впровадження 

інновації на робочому місці або в освітньому 

середовищі 

Упровадження Продовжується впровадження інновації на практиці, 

одночасно відбувається її модифікація методом спроб та 

помилок 

Інституціоналізація Інновація стає «новим порядком» організаційної 

поведінки. Члени організації більше не використовують 

інновацію як щось нове, а навпаки – апелюють до неї як 

до звичайної норми 

 

Систематизовано за (Bland et al., 2000) 
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Розробці та впровадженню інноваційних навчальних планів іноді передували 

опитування, які проводилися для вивчення думки професорсько-викладацького 

складу та студентів з метою виявлення наявних і можливих ризиків. Наприклад, на 

початку 2000-х рр. керівництвом Медичної школи університету Еморі було 

проведено опитування професорсько-викладацького колективу відносно того, чи 

був чинний план інноваційним, яким би він мав бути, щоб забезпечити підготовку 

майбутніх інноваторів тощо. Проведене опитування засвідчило зацікавленість 

викладачів коледжу в удосконаленні навчального плану, їхню впевненість у 

позитивних наслідках змін, а висловлені ними конструктивні ідеї були використані 

під час упровадження інновацій (Lawley et al., 2005). 

Уже до 2010-х рр. було представлено низку проєктів та програм, націлених на 

імплементацію в американських закладах медичної освіти радикально оновлених 

навчальних планів. Коротко розглянемо ці програми. 

Програма «Бакалаврська медична освіта XXI століття» (UME-21) 

запроваджувалася для реалізації таких взаємопов‟язаних цілей: посилення співпраці 

медичних коледжів з організаціями, що забезпечують догляд за хворими; створення 

інноваційних навчальних планів для підготовки лікарів, чиї професійні 

компетентності дозволять їм надавати якісний догляд за пацієнтами та управляти 

ним у межах системи охорони здоров‟я. 

Досягнення визначених цілей автори програми UME-21 пов‟язували з 

послідовною реалізацією стратегії лідерства та принципів командної роботи 

(O‟Connell, Pascoe, 2004). Проєкт мав продемонструвати, що лідерство є рушійною 

силою інноваційних змін у медичній освіті, зокрема в розробці та впровадженні 

інноваційних навчальних планів. Водночас, заплановані інноваційні перетворення 

могли реалізовуватися лише завдяки командній співпраці викладачів провідних 

фахових дисциплін шляхом оптимального розподілу часу та змісту службових 

обов‟язків (Bazell et al., 2004). 

Як указують М. О‟Коннелл та Дж. Паско, у результаті участі у проєкті 

8 медичних коледжів розробили навчальні плани на засадах лідерства та командної 

роботи, 3 медичні коледжі провели дидактичні заходи за проблематикою лідерства 
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та роботи в команді, а 1 коледж почав використовувати команди анатомічного 

розтину в якості «лабораторії» для демонстрації матеріалу. Усі зазначені інновації 

отримали схвальну оцінку студентів (O‟Connell, Pascoe, 2004). 

У межах UME-21 12 медичними коледжами впродовж 12 років було 

розроблено навчальні плани, що сприяли вдосконаленню комунікативних навичок 

майбутніх медиків (Haq et al., 2004). Формування навичок професійного спілкування 

студентів-медиків відбувалося в результаті застосування різноманітних навчальних 

методів, а також взаємодії з пацієнтами та працівниками лікарень. Майбутні лікарі 

навчалися стандартам комунікативної поведінки лікаря в ситуаціях: розв‟язання 

конфліктів, повідомлення поганих новин, догляду за хворими, спілкування з 

родинами хворих, комунікації з пацієнтами з різних верств населення. Сформовані 

комунікативні навички оцінювалися за допомогою об‟єктивно структурованих 

клінічних оглядів, спостереження, зворотного зв‟язку та інших методів (Haq et al., 

2004). 

За період з 2005 р. по 2010 р. здійснився перехід майже 75 % американських 

медичних шкіл від традиційної моделі навчання (2 роки доклінічної підготовки та 

2 роки вивчення клінічних дисциплін) до здобуття раннього клінічного досвіду за 

допомогою інтеграції в освітній процес відповідних модулів або блоків за 

принципом «орган – система» всупереч традиційному предметному підходу. У 

межах зазначених інновацій у деяких закладах відмовлялися від лекційного формату 

навчання з переходом до викладання в малих групах із застосуванням навчання на 

основі конкретних випадків (DeZee et al., 2012, с. 523). 

Інколи ці інновації викликали невдоволення викладачів і студентів. На думку 

Ч. Шварца та співавторів, це доводило необхідність «створення нових, 

упорядкованих та інтегрованих навчальних планів <…> для досягнення успіху в 

прискорених програмах медичної освіти» (Schwartz et al., 2018). 

Як приклад інноваційної діяльності Б. Огур та інші дослідники розглядають 

пілотний проєкт Гарвардської медичної школи «The Harvard Medical School – 

Cambridge Integrated Clerkship» (2004–2005), запроваджений із метою підвищення 

рівня базової клінічної освіти студентів-медиків, незалежно від їхньої майбутньої 



248 

спеціалізації. Проєкт передбачав інтенсифікацію навчання та збереження основних 

клінічних знань і навичок з опорою на професійну перспективу та рефлексивну 

практику (Ogur et al., 2007, с. 397). 

У 2008 р. К. Майнер та Д. Ріхтер привернули увагу до ще одного аспекту 

інноваційних змін у навчальних планах, указавши, що «інновації у змісті 

навчальних планів та способах їх подачі дозволять науковій спільноті розширити 

контингент студентів, який вона обслуговує» (Miner, Richter, 2008). Іншими 

словами, реалізація вимог і положень інноваційних навчальних планів є 

неможливими без удосконалення наукових засад освітньої діяльності, зокрема 

методики викладання.  

К. Майнер та Д. Ріхтер називають такі невід‟ємні складові інноваційних 

навчальних планів: 

 методологія викладання, яка базується на переконаннях, цінностях і 

поведінкових особливостях викладачів і студентів; актуальності змісту дисципліни; 

удосконаленні технологій; корисних компетентностях; дистанційному навчанні; 

вправах/тренуваннях, ігрових програмах та інших актуальних форматах навчання; 

 актуальна тематика, пов‟язана з дисциплінарними інтересами 

професорсько-викладацького складу (Miner, Richter, 2008). 

Перелік змін з 2010 р. у навчальних планах та організаційно-методичному 

забезпеченні освітнього процесу в медичних коледжах університетів США за 

даними 2020 року ми наводимо в Додатку М. 

Інформація про сучасні інноваційні навчальні плани найстаріших медичних 

коледжів університетів США міститься в Додатку Н. 

У 2011 р. К. Пфайфером був поданий на суд академічної спільноти 3-фазний 

навчальний план, що виходив за межі започаткованої Флекснером традиції. 

Мету своєї освітньої інновації К. Пфайфер вбачав у скороченні часу навчання 

й посиленні підготовки до серії іспитів «Крок» МЛІ США. За його словами, 

«завдяки зменшенню марнотратних елементів нинішньої системи (традиційної. –  

А. К.), з‟явиться нова парадигма, де всі три частини іспиту для отримання медичної 

ліцензії США можна скласти протягом чотирьох років» (Pfeifer, 2018). 



249 

Згідно з 3-фазним навчальним планом, підготовка студента-медика включає: 

доклінічну фазу, фазу стажування та фазу резидентури (рис. 3.2). У доклінічній фазі 

термін навчання скорочується від 24 до 15 місяців через скасування літніх канікул 

після першого навчального року. У свою чергу, доклінічна фаза ділиться на дві 

підфази, що включають: вивчення доклінічних дисциплін (12 місяців) та повторення 

вже вивченого, отримання першого досвіду й підготовку до «Крок 1» МЛІ США 

(3 місяці). Власне на складання іспиту «Крок 1» МЛІ США відводиться 1 місяць. 

Фаза стажування триває 15 місяців і охоплює дисципліни третього та четвертого 

навчальних років, підготовку до іспиту «Крок 2 МЛІ США та елективні кінцеві 

курси відповідно до вимог четвертого року навчання (амбулаторна медицина, 

медицина критичних станів) і положень, прийнятих усіма американськими 

медичними школами. На складання іспиту «Крок 2» МЛІ США також відводиться 

1 місяць. Наступна фаза стажування триває 16 місяців і завершується складанням 

іспиту «Крок 3» МЛІ США. Отже, навчальним планом К. Пфайфера 

запроваджувався новий підхід до прискореного вивчення доклінічних дисциплін та 

імплементації інших переваг трирічного медичного навчання (Pfeifer, 2018). 

 

 

 

Рис. 3.2. 3-фазний план Пфайфера (Pfeifer, 2018). 

 

У ході дослідження було встановлено, що в період з 2010 по 2020 р. близько 

100 університетських медичних коледжів США взяли за основу у своїй освітній 

діяльності навчальний план Пфайфера. 
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Можна передбачити, що навчальні плани, які в подальшому розроблятимуться 

закладами освіти США й інших країн, відображатимуть подані нижче інноваційні 

тенденції в підготовці медичних працівників майбутнього, окреслені 

Дж. Тібаультом у 2020 р., а саме: 

 міжпрофесійну освіту; 

 тривалу інтегровану клінічну освіту з акцентом на хворому, громаді та 

хронічних захворюваннях; 

 орієнтацію на соціальні детермінанти здоров‟я та соціально-

гуманістичні місії медичних професій; 

 зосередженість на континуумі медичних освітніх професій у контексті 

навчання протягом усього життя та забезпечення довгострокового благополуччя 

медичних працівників; 

 перехід до компетентністно орієнтованої, відкритої вимогам часу 

медичної освіти; 

 імплементацію в підготовку медичних фахівців штучного інтелекту й 

новітніх освітніх та інформаційних технологій (Thibault, 2020). 

Інноваційного характеру сучасним навчальним планам університетських 

медичних коледжів додає включення дисциплін, спрямованих на розвиток у 

студентів-медиків підприємницьких якостей, необхідних для успішного 

впровадження інновацій. 

Підприємництво є одним із ключових понять в американській філософії та 

ідеології, де йому відводиться роль головного інструменту досягнення 

«американської мрії». Тому невипадково США належить першість у запровадженні 

підприємницької освіти на базі коледжів і університетів. За словами С. Гуань та  

В. Ци, США, «як батьківщина підприємницької освіти, здійснили низку 

інноваційних проєктів, які вплинули на керівництво місцевої системи освіти й 

залучили багатьох учених із різних галузей науки» (Guan, Qi, 2013, с. 572). 

Нерозривний зв‟язок інновацій із підприємництвом стає все більш помітним в 

американській медичній освіті, яка готує фахівців із розвиненими інноваційними та 

підприємницькими здібностями для надання медичних послуг з високим 
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технологічним наповненням (Tan et al., 2018, с. 190). Проте багато інноваційних ідей 

та проєктів у медичній галузі залишаються нереалізованими через відсутність 

належного фінансування, наставництва та досвіду (Linderman et al., 2020). Тому, як 

наголошує Б. Ніккум зі співавторами, «навчання з питань інновацій та 

підприємництва в медичній освіті набуває дедалі більшого значення й поширення 

серед медичних шкіл під час підготовки студентів до складного розв‟язання 

проблем» (Niccum et al., 2017). Майбутні лікарі потребують знань щодо інновацій і 

підприємництва, адже в подальшому мають виконувати управлінські функції, брати 

участь у розробці та впровадженні продуктів для збереження й покращення здоров‟я 

тощо (Niccum et al., 2017). 

Терміном «інновації та підприємництво» позначають процес навчання способу 

генерування ідей і перетворення їх на конкретну мету – продукт чи ініціативу. У 

контексті медичної освітньої діяльності визначальну роль у реалізації зазначеного 

процесу відіграють американські медичні коледжі, визначаючи ключові навички та 

концепції, необхідні для вирішення професійних проблем та кар‟єрного розвитку в 

системі охорони здоров‟я (Niccum et al., 2017). 

Незмінним лідером з інновацій серед закладів медичної освіти США є 

Гарвардська медична школа завдяки свідомій позиції її керівництва щодо створення 

опорної культури інновацій та підприємництва в усій «екосистемі» закладу 

(https://hms.harvard.edu/). Усіма програмами з інновацій та підприємництва в 

медичній школі керує Інноваційна команда, зокрема надає необхідні ресурси, 

забезпечує наставництво та можливості зв‟язку, організовує відповідні семінари та 

курси як для Гарвардської спільноти (студентів, докторів філософії, молодих 

дослідників, резидентів), так і для представників інших освітніх закладів (Innovation 

and Entrepreneurship…, n.d.). 

Члени спільноти та охочі можуть приєднатися до мультидисциплінарної 

команди, у складі якої впродовж дванадцяти тижнів долучаються до виконання 

нагальних клінічних потреб, пропонуючи власні варіанти для їх задоволення – від 

розробки ідеї до її реалізації. Учасники навчаються визначати потреби, оцінювати 

можливості та розвивати стійкі конкурентні переваги для створення інноваційних 
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продуктів і послуг (Innovation and Entrepreneurship…, n.d.). На зібраннях команди 

отримання знань з медицини, технологій та підприємництва супроводжується 

мотиваційними бесідами, що проводять експерти з охорони здоров‟я, 

інтелектуальної власності, медичних продуктів і технологій (Course Overview…, 

n.d.). 

Велика зацікавленість американських студентів в інноваціях та 

підприємництві проявилася на початку ХХІ ст. Тому ініціатива навчання основам 

медичного підприємництва виникала вже не тільки з боку педагогічних колективів 

закладів, але й з боку студентських громад. Так, студентські спільноти медичної 

школи університету Мічигану та медичної школи Перельмана університету 

Пенсільванії активно цікавилися медичним підприємництвом і свідомо прагнули до 

здобуття відповідних знань і навичок під час навчання (Watson et al., 2018). 

Поширенню ідеології підприємництва в медичній галузі сприяє одноденний 

«Саміт інновацій». До участі в заході запрошуються лідери інновацій у сфері 

охорони здоров‟я, які виступають з лекціями, послідовно й детально описуючи дії, 

вжиті ними для виведення своїх успішних інноваційних продуктів на ринок. 

Протягом дня учасники мають можливість поспілкуватися зі спікерами, відвідати 

презентації та круглі столи, отримати відповіді на свої питання, апробувати власні 

ідеї та бізнес-методи (Watson et al., 2018). Однак, попри зростаючу популярність 

самітів інновацій та подібних навчальних програм підприємницької діяльності, 

недоліком у їхній організації залишається «відсутність знань про типи студентів, які 

відвідують ці заходи, та їх настрої щодо різних аспектів підприємництва» (Watson et 

al., 2018). 

Автором оригінальної філософії інновацій та підприємництва є один із 

найвідоміших медичних педагогів США А. Мейєрс, який очолив на посаді 

президента та генерального директора Товариство лікарів-підприємців (Arlen 

Meyers…, n.d.). Маючи значний досвід викладання інновацій та підприємництва в 

медичному кампусі Аншутц університету Колорадо в Денвері, Мейєрс дійшов 

висновку, що найважливішою рисою сучасного лікаря є підприємницьке мислення, з 

якого починаються інновації та яке необхідно розвивати. Студенти мають гарні ідеї, 
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зауважує Мейєрс, проте визнає, що в медичних коледжах не вчать, що робити з 

цими ідеями (Arlen Meyers…, n.d.). 

Також у статті «Медична практика підприємництва», опублікованій у 2018 р., 

А. Мейєрс зазначає, що, незважаючи на впровадження інновацій та підприємництва 

в навчальні програми американських медичних шкіл, ті майже не зацікавлені в 

залученні студентів до медичного підприємництва, через що їхні випускники не 

мають глибокого й чіткого розуміння основних концепцій та практики ведення 

бізнесу (Meyers, 2018). 

Надані А. Мейєрсом характеристики успішних майбутніх медичних 

працівників у 2019 році були узагальнені Б. Мерфі: 

 інстинкт. До підприємництва мають бути жага та готовність, і цьому не 

можна навчити; 

 бачення ситуації. Вирішення проблем, разом із баченням їхніх причин 

та шляхів подолання, є навичкою, необхідною для досягнення успіху у професійній 

діяльності та процвітанні бізнесу; 

 енергія. Вона необхідна для опанування знань і навичок із дисципліни, 

на яку в медичному коледжі не відводиться багато часу; 

 навички. На будь-якому рівні інновацій люди можуть досягати успіху 

завдяки своєму досвіду та навичкам. Для цього студенти-медики та майбутні 

підприємці мають шукати можливості та ідеї поза медичним коледжем; 

 бажання. Воно підтримуватиме рішучість підприємця продовжувати 

свою справу попри невдачі, що можуть траплятися, особливо на ранній стадії 

(Murphy, 2019, July, 15). 

Однак, слід зауважити, що з початку 2020-х рр. ситуація з викладанням 

медичного підприємництва в медичних коледжах США набула позитивної 

динаміки. У цьому можна переконатися, відвідавши офіційні веб-сайти 

американських медичних коледжів, де розміщено численні запрошення на курси з 

інновацій та підприємництва в медицині (рис. 3.3 та 3.4). 
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Рис. 3.3. Скрін курсу «Інновації та підприємництво» в Медичній школі 

університету Массачусетса. Джерело світлини: (Innovation & Entrepreneurship, n.d.) 

 

 

 

Рис. 3.4. Скрін курсу «Інновації, підприємництво та бізнес у медицині» в 

Медичному коледжі Морсані університету Південної Флориди. Джерело світлини: 

(Innovation, Entrepreneurship & Business…, n.d.) 

 

Отже, інновації та підприємництво є рушіями розвитку сучасної 

американської медичної освіти. З початку ХХІ ст. медичні педагоги США стали все 
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більше зосереджуватися на тематиці інновацій та підприємництва в межах 

освітнього процесу. Зацікавленість зазначеною тематикою знайшла відображення в 

наукових розвідках та освітніх курсах. Студентськими спільнотами, за підтримки 

керівництва медичних коледжів, ініціюються заходи, у межах яких студенти 

отримують можливість спілкування з підприємцями-інноваторами. Безумовним 

досягненням слід вважати створення умов для ознайомлення студентів з 

особливостями медичного підприємництва вже під час навчання в медичних 

коледжах, що дозволить їм швидко й раціонально вирішувати широкий спектр 

питань у майбутній професійній діяльності. 

Численні інновації американських медичних коледжів також були пов‟язані з 

імплементацією компетентнісного підходу. Зауважимо, що інноваційним був не сам 

собою компетентністний підхід, а його реалізація у сфері медичної освіти, що 

сприяла підготовці фахівців, готових до будь-яких професійних викликів. Це 

збіглося з утвердженням нової моделі медичного працівника, з переходом від 

парадигми «індивідуальної суперзірки», характерної для ХХ століття, до парадигми 

століття ХХІ, зосередженої «навколо зоряного гравця команди, того, хто очолює 

міждисциплінарні групи спеціалістів, цінує й поважає її членів, надихає інших 

робити те саме» (Lawley et al., 2005, с. 316). Тож, на медичні професійні школи 

покладалася відповідальність щодо забезпечення належної підготовки медичних 

кадрів, зокрема в межах безперервної освіти (Lawley et al., 2005, с. 316). У цьому 

контексті ще більшого значення набували: навчання на основі досвіду; спільне 

навчання; залучення медиків-професіоналів до навчання студентів (Holt, Wylie, 

2010, с. 89). 

У 2019 р. С. Вартман оцінював як проблемну ситуацію в медичній освіті США 

невідповідність навчальних планів новим потребам медичної практики в контексті 

викликів науки й техніки та соціальних змін (Wartman, 2019, с. 1412). Причинами 

цього, за словами дослідника, є «глибоко вкорінена система цінностей», природний 

опір змінам та процес акредитації, а також зміна уявлень про професійні якості 

майбутнього лікаря (Wartman, 2019, с. 1412). 
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Тож, одним із першочергових завдань американської медичної освіти у 

ХХІ ст. стало визначення необхідних для лікарів нового покоління професійних 

якостей разом із розробкою методики їхньої точної та адекватної оцінки; створення 

умов для всебічного та змістовного навчання майбутніх медичних фахівців (Levine, 

Cayea, 2015, с. 1241). Максимально прийнятним для реалізації окреслених завдань 

фахівці вважають компетентнісний підхід. 

У контексті медичної освіти компетентнісний підхід (competencе-based medical 

education) реалізується через орієнтацію освітнього процесу на підготовку майбутніх 

лікарів шляхом розвитку їхніх здібностей у напрямі формування компетентностей, 

визначених шляхом аналізу потреб суспільства та хворого. За цього підходу 

зменшується значення традиційного навчання на користь відповідальності, 

гнучкості та студентоцентризму (Frank et al., 2010, с. 636). 

Порівняно з традиційним навчанням компетентнісний підхід у медичній освіті 

має, на думку Ш. Росс та співавторів, такі переваги: 

 заснованність на доказових діях та опора на численні теорії та підходи 

як у медичній освіті, так і в інших освітніх галузях для досягнення наперед 

визначених результатів навчання; 

 максимальна індивідуалізація навчання, що сприяє зосередженню 

студентів на покращенні знань в обраних галузях, щойно будуть продемонстровані 

компетентності, або збільшенню часу, необхідного для прояву компетентностей; 

 орієнтація на студента; 

 увага до відносин між студентом та викладачами як до передумови 

опанування компетентностей; 

 контроль навчального досвіду за результатами індивідуального 

прогресу; 

 збереження значення аналізу та самоконтролю впродовж безперервного 

професійного розвитку (Ross et al., 2018). 

У контексті утвердження компетентнісного підходу все більша увага 

приділяється питанням щодо процедур визначення, навчання, оцінювання та 

вдосконалення командної роботи у сфері охорони здоров‟я (Neuhaus et al., 2020). 



257 

Хоча запорукою позитивної динаміки стану хворого та його швидкого одужання 

зазвичай є злагоджена командна робота, молоді лікарі зазвичай орієнтовані на 

індивідуальну працю, оскільки освітнім процесом також передбачалось 

індивідуальне опанування необхідних компетентностей. З огляду на це, невід‟ємним 

компонентом інноваційного освітнього процесу в сучасних медичних коледжах 

США стають заходи з формування компетентностей, необхідних для роботи в 

команді. 

Помітний інтерес до командної роботи в освіті проявився у другій половині 

ХХ ст. Хоча від самого початку існування людства колективна праця дозволяла 

виконувати будь-які завдання швидше та якісніше через можливість обирати 

виконавцями правильний шлях із багатьох думок та візій. Як слушно зазначає 

Н. Шведа, «першочергово ідея командних методів роботи взята зі світу спорту <…>, 

де дуже популярні саме командні види спорту, причому зрозуміло, що здобувають 

перемогу не завдяки окремим гравцям, а завдяки злагодженій роботі всієї команди» 

(Шведа, 2020, с. 237). Сьогодні командотворення належить до найперспективніших 

моделей управління, що застосовується для забезпечення повноцінного розвитку 

організації за всіма напрямами її діяльності (Шведа, 2020, с. 237). Сказане 

стосується й медичної діяльності та має враховуватися під час підготовки фахівців 

медичних спеціальностей. 

На думку М. Бека, система охорони здоров‟я США вже не потребує інновацій 

завдяки своїй доказовості, пацієнтоцентричності та ціннісній орієнтованості, проте 

необхідність акредитації, розробки навчальних планів, підготовки студентів до 

іспитів спонукає медичні освітні заклади «рухатися в бік змін» (Beck, 2015, 

February, 16). 

Розвиток навичок командної роботи унагальнюється необхідністю 

попередження протиріч, що, за словами П. Голла та Л. Вівера, періодично 

виникають між лікарями з приводу лікування та догляду за пацієнтами і часто 

зумовлені збільшенням кількості медичних спеціалізацій (Hall, Weaver, 2001). 

У сфері охорони здоров‟я США станом на ХХІ ст. допускається 

функціонування таких видів команд: мультидисциплінарної, міждисциплінарної та 
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трансдисциплінарної (табл. 3.2). Поділ між ними відбувається на основі ступеня та 

характеру взаємодії між членами команди та їхньої відповідальності під час догляду 

за хворими (Hall, Weaver, 2001). 

Таблиця 3.2 

Види команд у сфері охорони здоров’я США 

Назва команди Характеристика 

Мультидисциплінарна У команді є відповідальний лікар, який 

координує дії інших членів команди. Як 

правило, кожна спеціалізація самостійно 

застосовує свій досвід щодо догляду за хворим. 

Члени команди працюють паралельно, зводячи 

міждисциплінарне спілкування до мінімуму, за 

винятком відповідального лікаря. Членами 

команди можуть бути представники певної 

спеціалізації або різних спеціалізацій 

Міждисциплінарна Члени команди тісно співпрацюють і часто 

спілкуються, щоб оптимізувати догляд за 

хворим. Така команда сфокусована на 

вирішенні загальної сукупності проблем і часто 

збирається на наради. Кожен член команди 

застосовує свої знання й навички та підтримує 

інших 

Трансдисциплінарна Ролі окремих членів команди розмиті, оскільки 

їх професійні функції збігаються. Кожен член 

команди має бути добре знайомим із 

концепціями та підходами своїх колег, щоб   

бути у змозі взяти на себе значну частину ролей 

інших 

Укладено за (Hall, Weaver, 2001) 
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Укажемо, що у сфері охорони здоров‟я США домінує міждисциплінарний тип 

команди, унаслідок чого студенти закладів медичної освіти в межах інноваційних 

навчальних планів спрямовуються на взаємодію в міждисциплінарних командах, 

уже починаючи з першого року навчання. 

Згідно з даними ААМК, командна робота належить до 15 основних 

компетентностей, на сформованість яких звертають увагу комісії закладів медичної 

освіти під час вступної кампанії. Своєю чергою, лікарні дедалі більше тяжіють до 

залучення персоналу в команди, у яких лікарі тісно співпрацюють із резидентами, 

медсестрами, особами, які доглядають за хворими. Тому всі члени такої команди 

повинні мати необхідні навички колективної взаємодії для якісного виконання своїх 

обов‟язків та вибору правильної стратегії лікування (Teamwork Makes…, n.d.). 

У 2009 р. дослідниками штатів Північна Кароліна та Теннессі було описано 

досвід командної роботи студентів-медиків першого курсу. Повідомлялося, що за 

попередньою згодою 35 студентів-медиків першого курсу були залучені до 

виконання двох різних типів навчальних завдань за двома різними випадками. Вони 

були розподілені у вісім команд по чотири учасники та одну команду з трьох 

учасників. Спочатку команди виконували завдання щодо оцінки стану пацієнта 

згідно з письмовими та усними рекомендаціями. При цьому кожен із чотирьох 

членів команди був повідомлений про різні деталі щодо ознак та симптомів хвороби 

у пацієнта. Учасникам команди було запропоновано: поділитися своєю інформацією 

і скласти перелік симптомів, ознак і відхилень у стані пацієнта; сформувати перелік 

проблем пацієнта (щодо необхідності діагностики, втручання в якість життя тощо); 

обравши одну з проблем пацієнта, проаналізувати її на предмет потенційних 

діагнозів і скласти план дій. Кожною командою було опрацьовано обидва випадки 

(Wright et al., 2009). 

Навчальний план Медичної школи Купера Роуенського університету, 

заснованої у 2012, базується на реалізації принципів командної роботи. Під час 

проходження амбулаторної програми стажування студенти-медики працюють разом 

зі студентами фармацевтичного, медсестринського та соціального напрямів 

підготовки, організуючи роботу підпорядкованої Університету Роуена клініки. 
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Попри наявну практику роботи лікарів у командах з медсестрами, фармацевтами та 

представниками інших галузей заради надання скоординованої допомоги пацієнтам, 

цього досвіду, як і його осмислення, у традиційній медичній освіті поки що дуже 

бракує (Castellucci, 2017, July, 24). 

Важливо, що командна робота в американській медичній освіті ХХІ ст. 

спрямована на об‟єднання не лише студентів, але й викладачів. Яскраві приклади 

цього являє Школа медицини Броуді університету Східної Кароліни, запровадивши 

у 2013 р. році освітню програму для викладачів «Teachers of Quality Academy». У 

ході реалізації програми професорсько-викладацький склад брав участь у групових 

та онлайн-курсах із проблем охорони здоров‟я населення, організації роботи 

міжпрофесійних команд та управління освітньою діяльністю (Castellucci, 2017, July, 

24). 

Навчання роботі в команді стало пріоритетним напрямом діяльності медичної 

школи Майо, ознаменувавши тим самим різкий відхід від традиційної системи 

підготовки лікарів (Beck, 2015, February, 16). 

Для усвідомлення ролі та значення членів команди, що не є лікарями, 

першокурсники півдня проводять у лікарні, допомагаючи медсестрам та асистентам 

лікарів. Вони також наглядають за групою хворих, подібно до того, як це роблять 

координатори з надання медичної допомоги: переглядають записи, щоб з‟ясувати, як 

хворі стежать за своїм здоров‟ям; телефонують їм, щоб дізнатися про стан здоров‟я 

тощо. Після цього студенти звертаються за консультацією до лікарів первинної 

ланки медичної допомоги щодо подальших дій (Beck, 2015, February, 16). 

АМА за допомогою свого вебсайту https://edhub.ama-assn.org/ допомагає 

майбутнім лікарям усвідомити важливість роботи в команді (Smith, 2020, January, 

17). Студентам пропонується пройти інтерактивний освітній курс «What Makes 

Team-Based Care Effective?», який реалізує такі завдання: 

 обґрунтування значення роботи команди для безпеки пацієнтів та 

пацієнтоцентричного догляду; 

 визначення складу команди та ознак ефективних команд; 
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 установлення взаємозв‟язку між командною роботою та 

міжпрофесійною практикою; 

 визначення компонентів співпраці, необхідних для створення 

ефективної команди (Interactive Course «What Makes …», 2019). 

Національною медичною академією США визначено п‟ять основних 

компетентностей, якими мають сукупно володіти члени ефективної команди, 

зокрема:  

 надання пацієнтоорієнтованої допомоги; 

 культура постійного вдосконалення якості; 

 володіння інформаційно-комунікаційними технологіями; 

 використання доказової практики; 

 здатність до міждисциплінарної діяльності (Smith, 2020, January, 17). 

В описі модулю «Team-based care» наведено визначення поняття «команда 

охорони здоров‟я»: це всі співробітники, які зосереджені на хворому з метою 

поліпшення його здоров‟я та добробуту (Team-based care, 2020). 

До ознак успішної команди охорони здоров‟я належать: 

 наявність спільної мети. Команда має чітко розуміти спільну мету й 

також спільно осягати масштаби ситуації та завдань; 

 згуртованість. Довіра і взаємоповага є основою згуртованості та єдності 

команди; 

 чіткі визначені ролі. Передбачає єдине й узгоджене з усіма членами 

розуміння структури команди, завдань і ролей кожного; 

 спілкування. Для успішного лікування пацієнта спілкування в команді 

має бути відвертим, послідовним, стислим, частим і плановим (Team-based care, 

2020). 

За спостереженням М. Аарніо та співавторів, студенти-медики потребують 

навичок колективної роботи під час проблемно-орієнтованих занять та проходження 

практики в медичних колективах (Aarnio et al., 2010). 

Для задоволення освітньої потреби студентів-медиків у командній роботі, 

викладачами й дослідниками Медичної школи університету Північної Кароліни 
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було імплементовано в освітній процес інновацію «Пікова ефективність», засновану 

на вправах із саморефлексії та дефібрингу здійснюваних під керівництвом 

професійних тренерів і клінічних викладачів (Smithson et al., 2020). 

На думку розробників інновації, «Пікова ефективність» надає допомогу 

студентам у самостійному регулюванні власного навчання з опорою на реальний 

сценарій, що вимагає своєчасного, ефективного спілкування, оптимальних дій, 

планування поведінки та розвитку на шляху до досягнення цілей (Smithson et al., 

2020). 

Отже, у ХХІ ст. американські навчальні плани медичних коледжів 

університетів націлені на інноваційність та ефективність відповідно до нагальних 

потреб суспільства з метою підготовки компетентного лікаря майбутнього. 

 

3.3. Інноваційні педагогічні технології медичних коледжів університетів 

США 

 

Швидкі зміни в сучасному суспільстві вимагають від медичної освіти 

диференціювання технологій, що допомагають навчанню здобувачів освіти та є 

доцільними в певних освітніх ситуаціях, а від яких уже варто відмовитися. Так, з 

метою покращення медичних послуг і підвищення якості лікування, за словами 

Дж. Морана та співавторів, «постійні інноваційні зусилля між медичними 

освітянами та студентами залишаються важливими для повного використання 

потенціалу педагогічних технологій» (Moran et al., 2018, c. 796). 

Як зазначає Ф. Г‟юз: «Освітні цілі використання педагогічних технологій у 

медичній освіті орієнтовані на засвоєння базових знань, швидке реагування – 

прийняття рішень, посилення варіацій сприйняття, покращення координації 

навичок, практику для рідкісних або критичних ситуацій, навчання командній праці 

та вдосконалення психомоторних навичок. Різні педагогічні технології можуть 

досягти цих цілей. Завдання викладачів медичних коледжів – ефективно 

використовувати ці інноваційні технології для перетворення освітнього процесу на 

спільний, персоналізований та розгалужений досвід» (Guze, 2015, с. 261–262). 



263 

В основу деяких інноваційних педагогічних технологій, запроваджуваних в 

освітній процес американських медичних коледжів, покладено принцип модальності 

навчання. Він передбачає використання сенсорних уподобань людей для 

повідомлення, отримання та збереження інформації (Güryay, 2016, c. 390). 

К. Дрю виокремлює чотири специфічні стилі або модальності навчання: 

 зорову (візуальну), націлену на засвоєння інформації за допомогою 

зображень і графіки; 

 слухову, що надає перевагу інформації, яка може бути почута чи 

вимовлена; 

 кінестетичну, що використовує рухи або положення тіла; 

 тактильну, яка реалізується через дотик. Так, можливість фізично 

доторкнутися до речей сприяє кращому їх розумінню (Drew, 2019, December, 10). 

На думку К. Дрю, урахування всіх чотирьох модальностей у навчальних 

планах надає можливість студентам здобувати знання в бажаний та ефективний 

спосіб, завдяки створенню «інклюзивного, справедливого та рівного освітнього 

середовища для всіх здобувачів освіти» (Drew, 2019, December, 10). Ми ж 

переконані, що всі зазначені типи модальностей навчання є вкрай необхідними для 

здобуття лікарського фаху, адже лікар здійснює свою професійну діяльність завдяки 

отриманню й аналізу інформації, яку одержує через різні канали сприйняття. 

Ш. Шах та Г. Мейзенберг називають такі засоби навчання, що базуються на 

тих чи інших типах модальності: 

 лекції; 

 проблемне навчання (problem-based learning); 

 командне навчання (team-based learning); 

 моделювання (відтворення певної ситуації); 

 сайт із медіаконтентом; 

 підручники; 

 роздатковий матеріал тощо (Shah, Meisenberg, 2012, c. 2). 

К. Ролфсеном та співаторами описано інноваційні педагогічні технології з 

домінуванням певного типу модальності навчання, що були реалізовані в межах 
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навчального плану з ревматології викладачами Медичного центру Університету 

штату Небраска: 

 зустрічі з реальними пацієнтами. Після опанування лекційної теми 

щодо певних хвороб, студенти зустрічаються із запрошеними з клініки пацієнтами, 

які погодилися на участь і використання матеріалів, пов‟язаних із їхніми хворобами 

(результатів лабораторних досліджень, рентгенівських знімків та ін). Студенти 

розподіляються на невеликі групи, у складі яких працюють упродовж 3-х годин, 

переходячи в супроводі та під контролем викладача зі станції на станцію 

(наприклад, станція ультразвукового дослідження кістково-м‟язової системи тощо). 

Зазвичай створюється до 10 станцій. На кожній із них студенти оглядають та 

спілкуються з пацієнтами. Зміна груп на станціях відбувається кожні 15 хвилин. 

Після завершення роботи на станціях викладачем проводиться коротке опитування 

студентів; 

 «Augenblick» (момент) – проєктне навчання. Невеликі групи студентів 

переглядають створені за допомогою програми PowerPoint презентації з тридцяти 

зображень певних патогномонічних ревматичних захворювань і з двома 

обов‟язковими питаннями до кожного із зображень. Викладачі спостерігають за 

студентами, щоб дізнатися, як вони відповідають на питання під час обговорення; 

 проблемне навчання. Студенти зустрічаються двічі, щоб ознайомитися з 

двома історіями хвороби та отримати додаткові запитання. Робота кожної 

студентської групи контролюється викладачем, який може надавати консультації 

щодо особливостей роботи з історіями хвороб та відповідати на питання. Потім 

студенти проходять невелике опитування та отримують навчальний посібник для 

повторення й закріплення важливої інформації; 

 відеогра «Gout Racer» (Гонщик Подагра). Під час відеогри за допомогою 

дюнохода студенти мають подолати низку перешкод і зміни рельєфу у вигляді 

патофізіології, клінічного представлення та лікування подагри. Бонусні точки та 

небезпеки слугують візуальним і звуковим підсиленням важливого клінічного 

змісту. У кожній новій місцевості студент має обрати правильний варіант відповіді 

на питання, щоб перейти на наступний рівень. Проходження гри не оцінюється і є 



265 

добровільним, хоча питання за її навчальним змістом винесено на іспит із 

дисципліни; 

 моделювання ін’єкції колінного суглоба. Студентам пропонується 

переглянути навчальне відео щодо методики ін‟єкцій суглобів та закріпити засвоєні 

знання на практиці в імітаційній лабораторії. Відео може бути замінено 20-

хвилинною лекцією з демонстрацією ін‟єкцій викладачем і подальшим наглядом за 

аналогічними діями студентів; 

 електронний модуль з ревматологічного лікування. Модуль 

представлений у вигляді 100 питань із фармакологічної та нефармакологічної 

терапії із множинним вибором і миттєвим результатом. Проходження модуля є 

добровільним і не впливає на підсумкову оцінку з дисципліни (Rohlfsen et al., 2020, 

c. 3-4). 

Здійснений нами огляд змін у навчальних планах з 2010 р. та організаційно-

методичному забезпеченні освітнього процесу в медичних коледжах університетів 

США дозволив виокремити такі інноваційні педагогічні технології або модальності, 

як навчання на основі конкретних випадків, проблемне навчання, командне 

навчання, перевернута аудиторія, «рівний – рівному», «викладання однолітками», 

фасилітація, менторство, рефлексивне навчання, журнальні клуби, портфоліо, 

симуляційне навчання тощо. Коротко їх розглянемо. 

Навчання на основі конкретних випадків. Ця педагогічна технологія не є 

принципово новою для ХХІ ст., оскільки з‟явилася наприкінці ХІХ ст. у 

Гарвардському університеті та пов‟язана з юридичною і медичною освітою. Хоча 

існує гіпотеза, що такий педагогічний феномен бере витоки в Шотландії – 

Единбурзькому університеті на початку ХХ ст. Варто зауважити, що навчання на 

основі конкретних випадків набуває нового значення в американській медичній 

освіті ХХІ ст. 

Так, С. Кентер вважає, що «конкретний випадок, який є аналітичним, 

проникливим, висвітлює фундаментальні концепції та відкриває нові шляхи для 

досліджень або розвитку теорії, має на меті розширювати й поглиблювати та 
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розуміння в такий спосіб, який не може бути в іншому випадку» (Kanter, 2010, 

c. 567). 

С. Бантон та Ш. Сендберг додають, що в медичній освіті навчання на основі 

конкретних випадків є «стратегією якісного дослідження, яку можуть застосовувати 

дослідники професійної освіти в галузі охорони здоров‟я, оскільки є ефективною 

методологією під час вивчення явища в умовах реального життя» (Bunton, Sandberg, 

2016). 

За словами С. МакЛін, навчання на основі конкретних випадків є сучасною 

модальністю (курсив наш. – А. К.) навчання клінічним дисциплінам. Тобто, це 

форма навчання, заснована на клінічному випадку, проблемі або питанні, які 

необхідно вирішити, і має чітко визначений набір навчальних цілей із визначеним 

результатом. Варто додати, що деяку інформацію представлено до або під час 

заняття, а інша інформація з‟являється під час вирішення ситуації або відповіді на 

питання (McLean, 2016, с. 39). 

Навчанню на основі конкретних випадків притаманні такі послідовні етапи: 

 представлення випадку; 

 аналіз випадку групами; 

 дискусія в групах («мозковий штурм»); 

 формулювання освітніх цілей; 

 поширення нової інформації; 

 презентація результатів кожною групою; 

 визначення напрямів для покращення та їх інтеграція під час клінічної 

практики (Williams, 2005, c. 578). 

Тож, як бачимо, навчання на основі конкретних випадків передбачає 

повторення вивченого раніше матеріалу під час аналізу клінічного випадку або 

клінічного стажування та є частиною проблемного навчання, оскільки «випадок, 

проблема спрямовані на стимулювання набуття та підтримку певних професійних 

компетентностей» (Williams, 2005, c. 577). 
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Проблемне навчання з‟явилося в 1960-х рр. у Канаді. У медичній освіті США 

цей педагогічни феномен є одним з інноваційних, починаючи з 1980-х рр. Однак, 

нову інтерпретацію він отримав на початку ХХІ ст. 

Упродовж зазначеного хронологічного відрізку проблемне навчання було 

інтегроване в навчальний план Гарвардської медичної школи. Станом на 2003 р. 

майже 70 % медичних коледжів університетів США послуговувалися цією 

інноваційною педагогічною технологією. Крім того, багато американських закладів 

медичної освіти підтримують проблемне навчання й на післядипломному етапі 

(Karunathilake, 2019). 

Цікавою є теза С. Кінкейда про те, що «хоча проблемне навчання й активно 

використовують у медичних коледжах США, його справжній ареал існування досі 

невідомий» (Kinkade, 2005, с. 300). С. МакЛін наголошує на тому, що проблемне 

навчання є схожим із навчанням на основі конкретних випадків, проте має чіткі 

відмінності (McLean, 2016, с. 42). Б. Вільямз додає, що «деякі вважають термін 

«проблемне навчання» негативним і оманливим, і наголошують, що чітка дефініція 

цього явища відсутня. Більшість синонімів пов‟язані з термінами «інтегроване 

навчання», «пацієнтоцентроване навчання», «моделі шляху», «проєктне навчання» 

та «навчання на основі конкретних випадків» (Williams, 2005, c. 577). Дж. Дрінг 

наголошує, що «проблемне навчання вважається найкращим педагогічним підходом 

під час опанування клінічної медицини, оскільки дозволяє розрізняти окремі 

проблеми й обговорювати з одногрупниками (коли викладач просто слухає, а не 

втручається) в безпечному та відповідному освітньому середовищі» (Dring, 2019,  

c. 27). 

Проблемне навчання зосереджене на ретельно відібраних і розроблених 

проблемах, що вимагають від студента набуття критичних знань, умінь вирішувати 

складні питання, самостійних стратегій навчання та навичок роботи в команді. 

Студенти працюють у малих групах як в аудиторії, так і поза нею, формулюють 

гіпотези щодо конкретного випадку й навчальні цілі, час від часу збираються разом, 

щоб навчати один одного та вирішити певну проблему (Kinkade, 2005, с. 300). Ми 

суголосні з думкою Дж. Дрінга про те, що «запровадження проблемного навчання 
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на початку здобуття медичної освіти (у доклінічні роки. – А. К.) покладе початок 

формування не лише клінічних знань і суджень, але й забезпечить упевненість і 

підготовку, необхідних для самостійності» (Dring, 2019, c. 27). 

Порівняння навчання на основі конкретних випадків та проблемного навчання 

наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Порівняння навчання на основі конкретних прикладів та проблемного 

навчання в американській медичній освіті 

Критерій Навчання на основі 

конкретних випадків  

Проблемне навчання 

Розмір групи Мала група Мала група 

Мета Студенти мають 

дізнатися про клінічні 

випадки: діагнози, 

методи лікування, 

обстеження тощо 

Студенти мають 

навчитися вирішувати 

певні питання, збирати 

й опрацьовувати дані, 

висловлювати клінічні 

міркування, 

співпрацювати 

Спрямованість Розвиток клінічних 

компетентностей 

Вирішення питань або 

проблем 

Подання інформації До та під час аналізу 

випадку 

Під час аналізу випадку 

Роль студента Прогнозовано активна Активна 

Роль викладача Консультант Спостерігач 

Використання Клінічний етап Доклінічний етап, 

післядипломний етап 

 

Систематизовано та узагальнено за (Williams, 2005, с. 577; Srinivasan et al., 2007,  

с. 74-75; Mclean, 2016, с. 42-43) 
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Командне навчання спочатку було впроваджено в бізнес-навчальні програми в 

1970-ті рр. в Університеті Оклахоми професором Л. Майклсеном через збільшення 

кількості груп із метою полегшення застосування знань у реальних життєвих 

сценаріях (Parmelee et al., 2012). Варто зазначити, що на початку ХХІ ст. цю 

інноваційну педагогічну технологію імплементували в медичну освіту – для 

розвитку когнітивних навичок вищого порядку, які студенти можуть застосувати до 

реальних клінічних випадків. Створюючи освітнє середовище, яке залежить від 

продуктивної групової взаємодії та індивідуальної відповідальності членів команди, 

командне навчання готує студентів до клінічного досвіду, який значною мірою 

залежить від навичок командної роботи, критичного мислення й вирішення проблем 

(Deardorff et al., 2010). 

Провівши опитування серед студентів-медиків першого та другого років 

навчання щодо доцільності командного навчання, Д. Пармілі зі співавторами дійшли 

висновків, що «командне навчання було новим для студентів, оскільки вони (як і 

викладачі) звикали й ознайомлювалися з ним як із модальністю навчання, логічно, 

що робота в команді розглядалася як цінний досвід» (Parmelee et al., 2009, с. 5). 

Так, наприклад, Р. Лунстрот та Ю. Бойзаубін, працюючи в Медичній школі в 

Х‟юстоні Техаського університету, замінили серію лекцій трьома командними 

навчальними заняттями з етики та професіоналізму, що сприяло продуктивній праці 

в малих групах. Студенти мали можливість детально з‟ясувати деякі проблемні 

питання етики та професіоналізму, що на них чекатимуть у майбутньому. Загалом 

такий експеримент отримав схвальні відгуки студентів, попри те, що для 

командного навчання все ж необхідні добре підготовані фасилітатори, які 

проводили великі групові дискусії (Lunstroth, Boisaubin, 2014, с. 721). 

Дж. Хонг та П. Раджалінгам зазначають, що в американських медичних 

коледжах командна робота є активним підходом до навчання, який можна 

реалізувати у великих групах та використовувати під час років доклінічного 

навчання, часто як доповнення до інших педагогічних технологій (Hong, Rajalingam, 

2020). Крім того, дослідники додають, що «хоча США продовжують залишатися 

осередком широкого застосування командного навчання, інтерес до цієї 
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інноваційної педагогічної технології зростає в усьому світі» (Hong, Rajalingam, 2020, 

с. 55). 

Перевернуту аудиторію як інноваційну педагогічну технологію почали 

використовувати в медичній освіті із середини 1990-х років у доповнення до 

командного навчання. 

Л. Гертубайз зі співавторами вказують, що на базовому рівні перевернута 

аудиторія є створенням для студентів дидактичного матеріалу, який традиційно 

висвітлюється на лекціях, для опанування перед заняттям, спрямовуючи аудиторний 

час на більш активне навчання. При цьому медичні педагоги мають бути відкритими 

для розвитку довготривалого та міжпрофесійного навчання, й водночас чутливими 

до організаційних змін, необхідних для перевернутої аудиторії (Hurtubise et al., 2015, 

c. 35). 

К. Г‟ю та К. Ло констатують, що «сучасні дані (станом на 2018 р. – А. К.) 

свідчать про те, що застосування перевернутої аудиторії в освіті професій охорони 

здоров‟я значно покращує освітній процес порівняно з традиційними методами 

навчання» (Hew, Lo, 2018). Варто додати, що лекції, заняття в аудиторії та 

позааудиторні види діяльності використовуються, щоб сприяти створенню 

студентоцентричного середовища. У межах превернутої аудиторії освітній процес – 

органічний та злагоджений (Hurtubise et al., 2015). 

Г. Френч та співавтори наголошують, що під час застосування такої 

інноваційної педагогічної технології, як перевернута аудиторія, на аудиторних 

заняттях відбувається реалізація верхніх структур таксономії Блума, а саме: 

пристосування, аналіз та оцінювання замість розуміння й запам‟ятовування, до 

якого звикли під час традиційного освітнього процесу (French et al., 2020) 

Педагогічна технологія «рівний – рівному». Поява в американській освіті цієї 

технології припадає на 1960-ті рр. Залучаючи студентів старших курсів у якості 

помічників і наставників, викладачі-студенти та однолітки мали змогу бути більш 

активними в освітньому процесі. Однак, таке рівноправне навчання викликало 

невдоволення з боку викладачів з великими лекційними курсами, на яких студенти 

були пасивними (Whitman, 1988, с. 5). 
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Як бачимо, пандемія COVID-19 внесла свої корективи в освітній процес. Тому 

виникла нова педагогічна технологія – віртуальне навчання «рівний – рівному». Так, 

наприклад, цікавим є досвід Медичної школи Вашингтонського університету, де 

віртуальне навчання «рівний – рівному» за допомогою відеоконференції, за словами 

Л. Чонг та колег, допомогло подолати багато освітніх проблем, тому цю технологію 

мають на меті використовувати й після завершення пандемії (Jeong et al., 2020). 

Спочатку професорсько-викладацьким складом зазначеного закладу було 

проведено спеціальну підготовку для студентів, які бажали навчати своїх 

ровесників, під час якої майбутні студенти-викладачі опановували особливості 

фасилітації в малих групах, викладання сценаріїв та зворотній зв‟язок. Крім того, 

відбувалося взаємне спостереження та щотижневий аналіз досвіду й цілей. 

Технологія відеоконференцій дозволила студентам з легкістю тримати зв‟язок один 

з одним. Викладачам-студентам було цікаво брати участь як у дидактичних 

заняттях, так і в навчанні. Їхня участь допомогла іншим студентам медичної школи 

розвинути клінічні навички, досягти цілі та виконати завдання клінічних стажувань. 

Студенти першого курсу позитивно оцінили наставництво та зв‟язок зі 

старшокурсниками (Jeong et al., 2020). 

До основних завдань викладача-студента належали такі: 

 фасилітація малої групи; 

 спостереження та надання зворотнього зв‟язку іншому викладачеві-

студенту; 

 виконання ролі віртуальниго стандартизованого пацієнта; 

 надання студентам зворотного зв‟язоку щодо комунікативних 

компетентностей; 

 підготовка історії хвороби пацієнта; 

 сприяння обговоренню конкретного випадку у відеоконференції; 

 підготовка та проведення заняття на основі конкретного випадку; 

 допомога викладачам медичної школи у плануванні курсу та відборі 

інших викладачів-студентів (Jeong et al., 2020). 
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«Викладання однолітками». На нашу думку, перенесення освітніх ідей, 

запропонованих у 1997 р. професором фізики Гарвардського університету  

Е. Мазуром, у медичну освіту є унікальним та вартим уваги. Е. Мазур виявив, що 

студенти найкраще навчаються, коли критично продумують проблеми та 

обговорюють альтернативні думки. У цій моделі студенти працюють разом, щоб 

вирішити проблеми, подібно до клініцистів у міждисциплінарних командах. 

«Викладання однолітками» досягає цього в межах перевернутої аудиторії, 

створюючи освітнє середовище, орієнтоване на студента (Bucheit et al., 2015). 

Метою «викладання однолітками» є така трансформація лекційного 

середовища, щоб воно активно залучало студентів і зосереджувало їхню увагу на 

основних концепціях. Так, лекції складаються з низки коротких презентацій із 

ключовими моментами, за кожною з яких слідують короткі концептуальні запитання 

із кількома варіантами відповідей на обговорювану тему (Crouch et al., 2007, c. 5). 

За останніми данними, ці ідеї з 2017 р. адаптує лише один американський 

заклад медичної освіти – Медична школа Буншофта Державного університету Райта 

(штат Огайо) (Roman et al., 2020). 

За модифікованою концепцією «викладання однолітками» Е. Мазура в 

зазначеній медичній школі аудиторний час відведено на розв‟язання ситуаційних 

задач у вигляді питань щодо конкретних випадків та/або діагностичних чи 

терапевтичних заходів, а позааудиторний час призначено для засвоєння основного 

змісту. Для відповіді на запитання, створені викладачами, студенти використовують 

пристрої реагування аудиторії спочатку як окремі особи, а потім знову після 

обговорення з однолітками поблизу, які можуть мати інший варіант відповіді. 

Викладачі час від часу пояснюють студентам їхні хибні уявлення (Roman et al., 2020, 

с. 410). 

Визначення терміну «фасилітація» є неоднозначним в освітньому просторі. 

Так, наприклад, Е. Фінберг та С. Сінь, вважають, що фасилітація – це мистецтво 

лідерства у груповому спілкуванні, а фасилітатор – це той, хто виконує роль лідера. 

В онлайн освітньому просторі часто використовуються як синоніми 

«модераторство» та «модератор» (Feenberg, Xin, 2010). Б. Спенглер наводить таке 



273 

визначення: «фасилітація є процесом, у якому нейтральна людина допомагає групі 

працювати разом ефективніше. Фасилітатори можуть працювати з невеликими 

групами всередині організації або з представниками різних організацій, які 

взаємодіють у процесі співпраці або досягнення консенсусу» (Spangler, 2003, July). 

Однак, за словником «Talent Development Glossary Terms», фасилітація – це 

залучення учасників до створення, виявлення й застосування навчальних ідей. 

Зазвичай, фасилітатором є особа, яка задає запитання, модерує дискусії, представляє 

діяльність і допомагає учасникам навчатися (What Is Facilitation?, n.d.) 

У більшості випадків фасилітація є важливою складовою для таких 

інноваційних педагогічних технологій, як навчання на основі конкретних прикладів, 

проблемне навчання, командне навчання. 

А. Бургесс та співавтори зазначають, що під час роботи в малих групах 

фасилітатор має виконувати такі специфічні завдання: 

 установлення чітких цілей на початку заняття; 

 полегшення занять і забезпечення їх вчасного проведення; 

 підтримка змісту заняття, забезпечення логічної послідовності навчання, 

надання стимулювального матеріалу та питань; 

 опитування студентів із метою перевірки розуміння теми заняття; 

 заохочення студентів ставити запитання протягом усього заняття; 

 уточнення питань, які можуть викликати непорозуміння або плутанину 

серед студентів; 

 надання ефективного зворотного зв‟язку; 

 управління груповою динамікою, зокрема вирішення конфліктів і 

виправлення непрофесійної поведінки; 

 критична рефлексія та оцінка наприкінці (Burgess et al., 2020). 

Під час фасилітації важливим є застосування різних стратегій опитування, що 

сприяють різним відповідям, націлюючи студентів на роздуми й обговорення 

(Burgess et al., 2020). У табл. 3.4 наводимо стратегії з орієнтовними питаннями. 
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Таблиця 3.4 

Стратегії та орієнтовні питання під час фасилітації 

Стратегія Приклад питання 

Докази «Які є докази на підтвердження 

цього?» 

З‟ясування  «Чи можете ви пояснити, що це 

означає?» 

Пояснення «Як ви думаєте, чому це було б 

так?» 

Посилання «Як ця ідея підтримує те, про що ми 

згадували раніше?» 

Припущення «Що станеться, якщо…?» 

Підсумки та узагальнення «Чого ми ще не знаємо?» / «Що 

нового ви дізналися?» 

Узагальнено за (Burgess et al., 2020). 

 

Витоки менторства починаються в 1970-х рр. в американських великих 

корпораціях приватного сектора для підтримки молодшого персоналу. У 1990-х рр. 

програми менторства були запроваджені, передусім, у медсестринстві (Frei et al., 

2010). 

У ХХІ ст. менторство студентів-медиків залишається основою медичної 

освіти, але трансформація медицини вимагає нових та інноваційних моделей 

підтримки здобувачів освіти у професійному розвиткові, працевлаштуванні та 

загальному самопочутті (Farkas et al., 2019, c. 2602). 

Менторство є безкоштовною стратегією просування по кар‟єрі, заснованою на 

особистих відносинах у професійному контексті. Ментор є активним партнером у 

постійних стосунках, який допомагає підопічному максимально розкрити потенціал 

і досягти особистих та професійних цілей (Frei et al., 2010). 

М. Бойченко виокремлює такі функції ментора: 

 надання інформації та доступу до ресурсів; 
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 рольове моделювання; 

 консультування; 

 коучінг; 

 стимулювання до рефлексії; 

 надання порад щодо кар‟єрного росту тощо (Бойченко, 2019, с. 383). 

Варто зазначити, що в медичних коледжах університетів США існують 

програми та моделі менторства, які час від часу модифікуються відповідно до 

наявних ресурсів, цілей закладів медичної освіти та потреб суспільства (Farkas et al., 

2019, c. 2608). 

Розвиток рефлексивного навчання, безумовно, має вирішальне значення для 

чотирьох років медичної освіти, а також упродовж професійної діяльності фахівця-

медика. Викладачі та студенти отримують необхідний досвід для розвитку їхньої 

рефлексивної компетентності шляхом відкритого обговорення метакогнітивних 

вимірів навчання та теорії, що лежать в основі процесу рефлексії (Hargreaves, 2016). 

Як справедливо зауважують Е. Вінкель та співавтори, «рефлексія є звичкою, 

яку можна розвивати, інструментом, який може прояснити професійні цінності та 

створити спільноту, а також способом допомогти студентам опрацювати складні 

явища» (Winkel et al., 2017, c. 437). Тож рефлексії, на нашу думку, треба навчати ще 

з першого року перебування в закладі медичної освіти. 

Ми аналізуємо різні явища за позиціями викладачів та дослідників, проте, 

маємо також брати до уваги міркування здобувачів освіти. Так, наприклад, у 2016 

р. до редактора журналу «Академічна освіта» ААМК звернулася студентка  

Л. Шімтоб. У своєму листі здобувачка освіти зазначила, що «питання, пов‟язані з 

рефлексією в медичній освіті в усьому світі, можна вирішувати шляхом 

надихаючого роздуму на елементарному, особистому рівні, який може бути 

корисним незалежно від того, де ми навчаємося та практикуємо, незалежно від 

культурних норм і моделей консультацій. У цьому глобальному суспільстві ми 

повинні бути гнучкими в нашому підході до різних пацієнтів і гнучкими в 

нашому підході до того, як ми думаємо про це» (Shemtob, 2016). Крім того, Л. 
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Шімтоб додала, що медичні школи повинні висвітлювати використання рефлексії 

як інструменту освіти (Shemtob, 2016). 

Журнальні клуби не є абсолютно новим педагогічним явищем, оскільки ще 

наприкінці ХІХ ст. В. Ослер практикував засідання подібних гуртків у Медичній 

школі Університету Джонза Гопкінза. Однак, у ХХІ ст. підвищенний інтерес з боку 

американських студентів-медиків до журнальних клубів не вгасає, оскільки вони 

відіграють одну з провідних ролей під час клінічного навчання, через що й можемо 

констатувати інноваційну спрямованість цього педагогічного феномену. 

С. М. МакГлакен-Бірн зі співавторами наголошують, що «журнальні клуби 

залишаються потужною педагогікою в межах дипломної та післядипломної 

клінічної освіти в епоху багатих і миттєво доступних інформаційних ресурсів» 

(McGlacken-Byrne et al., 2020, c. 240). 

Цілями сучасних журнальних клубів у контексті американської освіти є: 

покращення навичок критики; знайомство з новітньою науковою та популярною 

літературою; переклад передових напрацювань для керівництва клінічною 

практикою (викладачам) та для її успішного проходження (студентам), збереження 

звичок читання (Xiong et al., 2018). 

Сьогодні існують кілька форматів журнальних клубів: традиційний (для того, 

щоб бути обізнаним про актуальну нову літературу), доказовий (для вдосконалення 

навичок критики), перевернутий (для залучення всіх студентів), віртуальний онлайн 

(для того, щоб зробити журнальний клуб доступним для всіх) (Xiong et al., 2018). 

Для успішного функціонування журнальних клубів необхідно: 

 зважати на те, хто навчається і чого вони хочуть навчитися, відвідуючи 

засідання; 

 зробити навчання соціальним, спільним та непереобтяженим 

ієрархічними кордонами; 

 поєднувати ключові елементи класичного формату журнального клубу з 

новими освітніми підходами для задоволення потреб сучасних здобувачів освіти; 

 використовувати цифрове підключення (McGlacken-Byrne et al., 2020, 

c. 240). 
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Електронне портфоліо. В американській медичній освіті портфоліо було 

започатковано для полегшення співпраці «студент – викладач» (Blanco, Epstein, 

2020). Створити портфоліо може як студент, так і викладач. На нашу думку, це так 

звана «двобічна» інноваційна педагогічна технологія. Зупинимося детальніше на 

електронному портфоліо викладача. 

Н. Лемкі та М. Марчанд пов‟язують появу портфоліо викладача з 

необхідністю проведення всебічного та динамічного обліку навчальної діяльності 

в контексті революційних змін у свідомості, що в освіті та науці призвели до 

утвердження пріоритетності навичок і досягнень студентів (Lamki,  Marchand, 

2006, с. 7). 

На перший погляд, портфоліо викладача – це сукупність матеріалів, що 

відображають його педагогічний досвід, пов‟язаний із навчанням студентів (Mues, 

Sorcinelli, 2000, с. 1). Проте, цим не вичерпується значення документу: він не лише 

фіксує здобутки, але й створює підґрунтя для нових досягнень. І тому вкрай 

важливим і принциповим ми вважаємо уточнення Ч. Столле зі співавторами, що 

портфоліо викладача «надає можливість для розвитку креативності, самоаналізу та 

професійного зростання» (Stolle et al., 2006, с. 38). 

Зазвичай цей документ складається з двох розділів – відтворення досвіду та 

його аналізу. Перший розділ, як правило, починається зі списків дисциплін (курсів) 

та переліку обов‟язків, тим самим нагадуючи резюме для пошуку роботи. Крім того, 

у цій частині міститься інформація про освіту викладача, навчально-методичні 

семінари, розміщені відеозаписи занять тощо. Другий розділ є письмовим аналізом – 

рефлексією – викладацького досвіду (Rodriguez-Farrar, 2006, с. 4-5). Завдяки такій 

структурі документу реалізуються дві головні цілі викладацького портфоліо: 

1) відображення процесу професійного розвитку для аналізу й удосконалення 

викладання; 2) створення оцінювального продукту для подальшого кар‟єрного 

зростання (Mues, Sorcinelli, 2000, с. 1). 

Електронне портфоліо викладача є його особистим цифровим документом, у 

якому за допомогою креативності та інноваційних технологій унаочнено його 

професійні компетентності та стиль навчання. Сенс електронного портфоліо 



278 

викладача полягає не лише в документуванні власних досягнень, відповідно до 

місцевих, державних та національних освітніх стандартів, але й у рефлексії, 

необхідної для постійного професійного розвитку та кар‟єрного зростання (Stolle et 

al., 2006, с. 49). 

Симуляційне навчання є потужним інструментом для навчання майбутніх 

лікарів. Його навчальна ефективність залежить насамперед від інформованого 

використання стажистів, зокрема надання зворотного зв‟язку, залучення студентів 

до клінічної практики, інтеграції в загальний навчальний план, а також від 

викладання та компетентностей викладачів під час його використання. Медична 

симуляція доповнює, але не замінює, основну освітню діяльність, ґрунтуючись на 

реальному досвіді щодо догляду за пацієнтами (McGaghie et al., 2009, c. 62S). 

Варто зазначити, що симуляційне навчання використовується як на 

додипломному, так і післядипломному рівні медичної освіти, а також під час 

навчання протягом усього життя. 

Дж. Лейн та співавтори наводять три симуляційні техніки (Lane et al., 2001)., 

які є актуальними в медичному освітньому просторі США початку ХХІ ст. (див. 

Додаток П). 

На думку Х. Соу та співавторів, симуляційне навчання є потужною формою 

активізації досвіду з подальшими підведеннями підсумків для полегшення роздумів, 

навчання, абстрагування, концептуалізації та встановлення зв‟язків з реальними 

подіями (So et al., 2019, c. 52). 

Переваги симуляційного навчання випливають з його стандартизації та 

відтворюваності, на відміну від традиційного навчання, коли студенти-медики або 

резиденти проходять практику з реальними пацієнтами у клініках чи лікарнях 

(McGaghie et al., 2009, c. 63S). 

Наведемо необхідні умови для створення ефективного навчального 

середовища з використанням симуляційного навчання: 

 команда студентів, які взаємодіють так, як вони це зробили б у реальних 

ситуаціях; 

 середовище, що нагадує справжні клінічні ситуації;  
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 обладнання, яке вони б використовували під час реальної практики; 

 проблема, близька до реальних клінічних випадків; 

 студенти мають почуватися безпечно, щоб розкритися;  

 студенти отримують своєчасний зворотний зв‟язок із різних джерел (So et 

al., 2019, c. 54). 

Продовжуючи питання про симуляційне навчання, слід також зазначити, що 

під час вивчення базових предметів в американських медичних коледжах сучасним 

студентам необхідно опанувати велику кількість анатомічних структур. У зв‟язку з 

цим П. Фаллаволліта вказав, що комп‟ютерне навчання «ефективне для оволодіння 

анатомією, де необхідна 3D-візуалізація. Крім того, персоналізація в системах 

електронного навчання стала предметом багатьох останніх досліджень і дозволяє 

професорсько-викладацькому складу вибирати параметри та комбінувати їх. Багато 

із цих систем застосовують онлайн інтерактивні анатомічні моделі або як окремі 

програми» (Fallavollita, 2017, с. 28). 

Ще один прийом у вивченні анатомії – «чарівне дзеркало». Для цієї технології 

потрібна камера, щоб передавати дані, і монітор, щоб візуалізувати та збільшувати 

їх. Унікальність цієї інновації полягає в тому, що вона може відображати медичні 

дані на тілі користувача, а за необхідності надавати додаткову 2D і 3D інформацію 

відповідно до потреб користувача. За допомогою «чарівного дзеркала» користувачі 

можуть спостерігати за власним тілом у деталях (Fallavollita, 2017, с. 29). 

Додамо, що сьогодні є також актуальним самостійне навчання. Як слушно 

зазначають О. Огієнко та І. Литовченко, «в умовах інформатизації освітнього 

процесу технологія самостійного навчання може вирішити багато проблем, 

пов‟язаних зі специфікою освітнього середовища віртуального спілкування. 

Самостійне навчання – стиль сучасного життя. Це технологія, яка може допомогти 

реалізувати прагнення людини до саморозвитку та самореалізації, дозволяє людині 

взяти на себе відповідальність за основні етапи освітнього процесу, такі як 

визначення потреб у навчанні, формулювання цілей навчання, а також планування, 

виконання та оцінка освітніх заходів» (Ogienko, Lytovchenko, 2011,  

с. 97-98). 
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Отже, вищеописані інноваційні педагогічні технології в медичних коледжах 

університетів США доповнюють одна одну на різних етапах здобуття медичної 

освіти, забезпечуючи високий рівень фахової підготовки майбутніх лікарів. 

 

3.4. Соціогуманітарні та педагогічні дисципліни в інноваційній діяльності 

медичних коледжів університетів США  

 

Від античних часів медицина зберігає нерозривний зв‟язок із гуманітарними 

науками. Як відомо, бог Аполлон вважався в античній міфології покровителем не 

тільки цілительства та медицини, але й театрального мистецтва, літератури, історії 

тощо. Зі згадування його імені починається «Клятва Гіппократа»: «Клянусь 

Апполоном-лікарем, Асклепієм, …. ». До того ж, в античному світі медицину 

розглядали як мистецтво і науку одночасно, що також відображено в латинських 

крилатих виразах (Ars medicina. – Мистецтво зцілення або медичне мистецтво. 

Omnium atrium medicina noblissima est. – Серед усіх наук (мистецтв) медицина є 

найблагороднішою). 

Гуманітарні та соціальні науки є фундаментом будь-якої вищої освіти. 

Гуманітарні науки привчають до критичного та образного мислення, поглиблюють 

розуміння спільного й відмінного. У свою чергу, соціальні науки розкривають 

закономірності в людському житті, вивчають і прогнозують поведінкові та 

організаційні процеси. Разом ці науки допомагають усвідомити, що є людина і як 

вона пов‟язана з глобальною спільнотою (Commission on the Humanities…, 2013). 

Однією з особливостей медичної освіти в США є обов‟язковість для 

абітурієнтів домедичної підготовки, що передбачає опанування ними 

соціогуманітарних дисциплін на бакалаврському рівні з отриманням ступеня 

бакалавра наук. Зауважимо, що в американській освітній системі здобуття цього 

ступеня неможливе без вивчення математики, англійської мови, природознавства, 

історії, соціальних наук. Проте не ці дисципліни є визначальними для подальшої 

професійної підготовки студентів-медиків. Так, для успішного виконання своїх 
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професійних обов‟язків сучасний лікар має опанувати основи педагогіки та 

психології, філософію, а також гарно володіти мовою. 

На думку Д. Джонза, недостатня сформованість компетентностей, за розвиток 

яких відповідальні соціогуманітарні дисципліни, призводить до порушення зв‟язків 

між лікарем та пацієнтами, а через це – до погіршення догляду й лікування пацієнтів 

і професійного вигорання самих лікарів (Jones, 2014, c. 636). 

Комітетом із питань прийому студентів ААМК було розроблено та отримано 

схвалення 15 основних компетентностей вступників до медичних коледжів 

університетів США (див. Додаток Р). 

Їхній аналіз показав, що на формування 12 компетентностей із 15 мають 

безпосередній вплив соціальні та гуманітарні дисципліни. Серед них: орієнтація на 

служіння, допомогу; соціальна компетентність; культурна компетентність; командна 

робота; усна комунікація; етична відповідальність перед собою та іншими; 

надійність; стійкість та пристосованість; здатність вдосконалюватися; критичне 

мислення; письмове спілкування; поведінка людини. 

Питаннями соціогуманітарної освіти опікується Комісія з гуманітарних та 

соціальних наук американської академії мистецтв і наук із красномовною назвою 

«Серце справи: гуманітарні та соціальні науки для енергійної, 

конкурентоспроможної та безпечної нації». У звіті Комісії за 2013 р. йдеться про 

необхідність інвестицій не лише в дослідження в галузі біології та фізики, але й в 

освіту та дослідження у сфері гуманітарних і соціальних наук, оскільки вони «є 

важливим для винахідливості, конкурентоспроможності, безпеки та особистісної 

реалізації» (Commission on the Humanities…, 2013). Іншими словами, 

соціогуманітарна освіта закладає основу інноваційного мислення.  

На думку А. Вергофа Шварца та його колег, «включення соціогуманітарних 

наук у медичну освіту може запропонувати значні потенційні вигоди як окремим 

майбутнім лікарям, так і медичній спільноті в цілому» (Wershof Schwartz et al., 2009, 

c. 372). Зважаючи на наявну невизначеність щодо доцільності опанування 

соціогуманітарних дисциплін на етапі домедичної, медичної чи післядипломної 
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освіти, дослідники фіксують дедалі більшу увагу закладів медичної освіти до 

соціогуманітарної підготовки лікарів (Wershof Schwartz et al., 2009, c. 372). 

Д. Джонз наголошує, що пропоненти імплементації соціогуманітарного блоку в 

медичну освіту ставлять метою сприяти вихованню особистості медичного фахівця: 

навчити емпатії, розвинути позитивні риси характеру та професіоналізм. Попри це 

внесок соціогуманітарних дисциплін у розвиток майбутнього лікаря залишається 

недооціненим (Jones, 2014, c. 636), а тому потребує детального вивчення.  

Як показує практика, різні за цілями та змістом соціогуманітарні дисципліни 

опановуються студентами на етапах домедичної та медичної підготовки, водночас 

оцінка їхнього впливу на студентів-медиків є складним (Wershof Schwartz et al., 

2009, c. 372), а інколи й неможливим завданням. 

На користь необхідності соціогуманітарних дисциплін для підготовки 

майбутнього лікаря М. Коллмер Гортон наводить два переконливі аргументи: 

 знання, здобуті завдяки вивченню зазначених дисциплін допомагають 

лікарям сприймати своїх пацієнтів як цілісних особистостей, беручи до уваги 

контекст їхнього життя, а також спонукати лікарів до критичного мислення;  

 соціогуманітарні дисципліни становлять цінний ресурс для лікарів щодо 

підтримки стійкості та життєвої рівноваги (Kollmer Horton, 2019). Соціогуманітарні 

дисципліни не тільки формують необхідні для професійної реалізації знання, але й 

мотивують до пошуку хобі (зайняття мистецтвами, вивчення іноземних мов тощо) 

для самовдосконалення або зняття психологічної напруги у вільний від роботи час. 

Вражаючою ініціативою ААМК став проєкт, спрямований на виявлення й 

розвиток літературних талантів медичних фахівців. Завдяки йому, лікарі, студенти-

медики, загалом, усі, хто має відношення до медицини та медичної освіти, отримали 

можливість публікації своїх прозових та поетичних творів на офіційному веб-сайті 

ААМК (рис. 3.5). Зауважимо, що цей проєкт став особливою нагодою для лікарів і 

студентів проявити свої приховані таланти й пережити рефлексію та, навіть, 

катарсис. Літературна творчість здатна зцілити від психологічних травм та 

звільнити від негативних емоцій, що є вкрай важливим для людей, чия професія 

часто пов‟язана з болем і стражданнями.  
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Рис. 3.5 Скрін сторінки офіційного веб-сайту ААМК, де опубліковані твори 

працівників медичної галузі. 

 

На реалізацію цієї мети націлені й інші ініційовані ААМК проєкти: «Doctors 

Who Create» (www.doctorswhocreate.com), «Hope Babette Tang Humanism in 

Healthcare Essay Contest» (www.gold-foundation.org/programs/essay-contest/), «William 

Carlos Williams Medical Student Poetry Competition» 

(www.neomed.edu/medicine/fcm/about/poetry-competition/). 

На доказ важливості таких інновацій процитуємо слова Е. Вілен, доктора 

медицини, представниці ААМК: «Як лікар із внутрішніх хвороб, як генетик, я 

працюю з багатьма категоріями пацієнтів – від дітей із серйозними вродженими 

вадами до пацієнтів зі спадковим раком, тим самим підтримуючи зв‟язок із 

пацієнтами та їхніми сім‟ями. Мистецтво й гуманітарні науки дозволяють мені 

завжди залишатися врівноваженою» (Mann, 2017, August, 15). 

У ХХІ ст. висловлювані американськими лікарями-гуманістами та медичними 

освітянами вимоги щодо балансу між науковим і соціогуманітарним блоками в 

навчальних планах медичних коледжів повертають американську медичну освіту до 

ідеї А. Флекснера про підпорядкування соціогуманітарних наук цілям розвитку 

освіченого класу медичних професіоналів (Flexner, 1925). Відтак, зусиллями 

американської академічної спільноти сьогодні подовжується інтеграція 
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соціогуманітарних дисциплін у медичну освіту, щоб допомогти майбутнім лікарям 

налагоджувати зв‟язки з пацієнтами заради успішного лікування, збереження 

задоволення від професії, ентузіазму та відданості лікарській справі, розвитку 

емпатії та стійкості, продуктивної інноваційної діяльності. 

Згідно з науковою дефініцією, гуманітарні дисципліни – це немедичні 

предмети, що можуть покращити підготовку лікарів. До них належать мови, 

література, образотворче і театральне мистецтва, етика, філософія, історія, 

антропологія, соціологія (Wershof Schwartz et al., 2009, c. 373). Щодо антропології та 

соціології, то комісією з гуманітарних та соціальних наук американської академії 

мистецтв та наук їх, а також економіку, політологію, управління та психологію 

віднесено до соціальних дисциплін (Commission on the Humanities…, 2013). 

Акцентуючи на нерозривному зв‟язку соціогуманітарних наук з викладанням і 

навчанням медиків, Л. Гавлі та інші дослідники вважають необхідним включення 

притаманних їм педагогічних підходів у підготовку студентів-медиків, лікарів-

резидентів та післядипломну освіту лікарів (Howley et al., 2020). Тобто, 

соціогуманітарна освіта є невід‟ємним компонентом професійної підготовки лікарів, 

починаючи з домедичної освіти. 

Про зацікавленість студентів-медиків у соціальних і гуманітарних науках уже 

на етапі домедичної освіти свідчать кількісні дані щодо освітньої підготовки 

вступників до медичних коледжів у 2020 р. За цими даними, із 22 239 студентів, які 

вступили до медичних коледжів США у 2020 р., документи про опанування 

соціальних та гуманітарних наук надали відповідно 1991 і 832 студенти (Murphy, 

2021, May 27), склавши разом 12,7 % від загальної кількості вступників до закладів 

медичної освіти. 

Проведений ААМК аналіз звітів медичних коледжів за період з 2011 по 

2016 рр. також виявив певну зацікавленість керівництва цих закладів до 

впровадження соціогуманітарного блоку в освітній процес (див. табл. 3.5). 

За даними звітів за 2017–2018 навчальний рік, 94 % американських медичних 

коледжів мали у своїх навчальних планах обов‟язкові чи елективні соціогуманітарні 

дисципліни (Howley et al., 2020). 
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Таблиця 3.5  

Імплементація соціогуманітарного блоку дисциплін в американських медичних 

коледжах у період з 2011 по 2016 р. 

 

 

Упорядковано за (Mann, 2017, August, 15) 

 

ААМК розробила стратегію відносно соціогуманітарних наук в американській 

медичній освіті. Відповідно до неї були розроблені такі рекомендації для викладачів 

щодо заохочення студентів до вивчення соціогуманітарних дисциплін: 

– установлювати партнерство. Йдеться про партнерство з експертами чи 

установами, що може покращити сприйняття студентами соціогуманітарних наук та 

мистецтва, а також міждисциплінарну співпрацю; 

– вдумливо добирати матеріал. Під час вибору музичного, літературного 

твору, фільму, історичного документа для використання в освітньому процесі, 

необхідно звертати увагу на такі важливі моменти, як стать, раса, етнічна 

приналежність, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, вік тощо; 

– обговорювати, виявляти та поширювати. Для цього ААМК надає посилання 

на веб-сайти, які можуть бути для цього корисними (Getting Started…, n.d.). 

Навчальний рік Кількість 

американських 

медичних 

коледжів, у яких 

соціогуманітарний 

блок дисциплін є 

обов’язковими 

Кількість 

американських 

медичних 

коледжів, у яких 

соціогуманітарний 

блок дисциплін є 

елективними 

2011–2012 114 65 

2012–2013 115 85 

2013–2014 121 96 

2014–2015 123 50 

2015–2016 119 103 
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Розглянемо найцікавіші приклади інноваційних заходів з імплементації 

соціогуманітарних дисциплін, реалізовані американськими медичними коледжами. 

Говорячи про дидактичний потенціал соціогуманітарних дисциплін у 

професійній медичній освіті, слід зауважити, що притаманні їм підходи та методи є 

по суті міжпрофесійними та міждисциплінарними, придатними для формування 

різних компетентностей, необхідних лікареві для покращення здоров‟я пацієнтів, 

громади й населення (Howley et al., 2020). 

Наприклад, у медичних школах штату Огайо студентам надається можливість 

проявити свої соціогуманітарні компетентності, беручи участь в арт-терапії з 

пацієнтами, які мають хворобу Альцгеймера. Цей захід передбачений навчальним 

планом як практикум із розвитку емпатії (Murphy, 2020, March, 5). 

На отримані у 2009 р. грантові кошти від the Kenneth B. Schwartz Center 

Медична школа Воррена Альперта Університету Брауна розробила та запровадила 

«Курс комунікації Шварца». Курс був націлений на формування у студентів-медиків 

першого та другого року навчання необхідних компетентностей для ефективного 

спілкування з пацієнтами (Shield et al., 2011). 

Заняття проводились у великій та малій групах із застосуванням різних 

дидактичних прийомів. Перед кожним із них студенти читали або проглядали відео 

про конкретний клінічний випадок. На самих заняттях відбувалось обговорення 

проблемної ситуації та виконання рольових ігор у малих групах для відпрацювання 

відповідних комунікативних стратегій. Наприкінці заняття студенти й викладачі 

брали участь у дискусії, долучаючи до неї і групу експертів (Shield et al., 2011). 

З приводу курсу Р. Шілд та співавтори зазначають, що «імплементація 

викладання стратегій спілкування безпосередньо спростовує хибне уявлення про те, 

що ефективне спілкування й емпатія – це вроджені та незмінні характеристики 

студентів» (Shield et al., 2011). 

Інноваційний навчальний план із розвитку навичок спілкування з пацієнтами, 

був також розроблений для студентів-медиків Гарвардського університету та 

Массачусетського технологічного університету, які опановували медичні науки та 

технології для здобуття ступеня доктора медицини. Уперше цю інновацію було 
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запропоновано у 2014 р. у межах курсу «Вступ до клінічної медицини» (Ali et al., 

2017). 

Курс базується на заздалегідь розроблених клінічних сценаріях, заснованих на 

реальних історіях хвороб і відтворенні типових ситуацій лікарської практики, як-от: 

повідомлення поганих новин, догляд за хворими, медичні помилки, донорство 

органів близькому родичеві, спілкування із засмученим членом сім‟ї літнього 

пацієнта з важким перебігом певної хвороби тощо. Спочатку за допомогою 

електронної пошти студенти отримували дидактичний матеріал, що включав 

короткий опис випадка зі сформульованими метою та завданнями. Студентам 

нагадували, що головним їхнім завданням є демонстрація комунікативних навичок. 

До участі в заходах залучалися за згодою пацієнти, а також представники 

професорсько-викладацького складу й лікарі. Відпрацювання сценарію 

завершувалося його коротким аналізом та обговоренням всіма учасниками. У 

результаті таких тренувань студенти отримували не лише додаткові знання про 

пацієнтів, але й додаткову мотивацію до покращення навичок спілкування (Ali et al., 

2017). 

За словами авторів цієї освітньої інновації, вони стали першими, хто залучив 

разом із лікарями справжніх пацієнтів у якості добровольців-викладачів до 

відпрацювання навичок спілкування студентів-медиків ще на доклінічному етапі 

навчання (Ali et al., 2017). 

У ході дослідження нами було виявлено та проаналізовано багато прикладів 

інноваційної діяльності американських медичних коледжів у ХХІ ст., пов‟язаних із 

соціогуманітарним напрямом (див. Додаток С). 

Усупереч поширеному стереотипу про другорядність соціогуманітарних наук 

у медичній освіті, більшість лікарів їм завдячують. Наприклад, С. Мулангі, 

випускниця курсу «Тренування ока», стверджує, що після його проходження стала 

набагато впевненішою, швидше оцінюючи стан своїх пацієнтів, рівень їхнього болю 

та несподівані зміни (Mullang, 2015). 

У контексті імплементації соціогуманітарного знання в освітній процес 

медичних закладів освіти слід згадати і про важливу роль у цих процесах педагогіки, 
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адже і викладання фахових медичних дисциплін базується на загальнопедагогічних 

знаннях. Ці знання зосереджені в таких освітніх практиках, як систематична 

рефлексія, організація та керівництво студентами, моделювання елементів 

освітнього процесу, аргументація, дискурс тощо. Знання кожної дисципліни 

передбачає не лише поєднання концептуальних знань, структури предмета, 

конкретних орієнтацій викладання та контекстуальних впливів, але й передачу 

змісту цих базових знань за допомогою відповідних педагогічних форм. І тут варто 

враховувати, що подання навчальної інформації в медичній освіті ускладнюється 

через специфіку професійної підготовки (Lamb, Firestone, 2018). 

Так, черговою інновацією Гарвардської медичної школи стало відкриття 

академії медичних педагогів як міжвідомчої мережі досвідчених освітян, які 

підтримують освітні інновації, викладачів-інноваторів, сприяють професійному 

розвитку викладачів, виконуючи роль наставників для своїх молодших колег (Irby, 

Wilkerson, 2003, с. 371). 

На нашу думку, важливість педагогічних дисциплін зростає саме на етапі 

медичної освіти, оскільки випускники медичних коледжів згодом стають 

викладачами і не можуть без знання основ педагогіки якісно досягаюти освітньої 

мети.  

Укажемо, що інноваційним є документування педагогічного досвіду під час 

освітнього процесу професорсько-викладацьким складом. Так, наприклад, у журналі 

«Academic Medicine» є колонка «Teaching and Learning Moments», де викладачі 

медичних коледжів університетів США мають змогу опублікувати короткі статті 

емпіричного характеру. У Додатку Т наведено авторський переклад статті  

Дж. Блеколла «Просто бути собою». 

Варто зазначити, що завданням професорсько-викладацького складу, що 

працює в режимі постійного розвитку (інноваційному режимі) є: перетворення та 

зміна способу діяльності, стилю мислення педагога, створення конгруентної 

концепції, що лежить в основі загальної системи виховної роботи; індивідуальний 

підхід, креативна, експериментальна, стійка позитивна ціль-мотивація для 

знаходження нового в організації освітнього процесу; сприятливий мікроклімат у 
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колективі; відкритість закладу освіти до інновацій, прискорений перехід до 

факультативного навчання (Sushchenko, Sushchenko, 2020, с. 39). 

Характерною тенденцією останніх років є імплементація елементів 

театральної педагогіки в навчальні плани американських медичних коледжів. 

Наприклад, викладачі Школи остеопатичної медицини Роуена та Медичної школи 

Купера університету Роуена активно використовують прийоми театральної 

педагогіки у процесі навчання майбутніх лікарів. 

Е. Гостеттер та М. Стюарт, які є розробниками «селективних» курсів 

«Медична імпровізація» та «Театр, рольова гра й медицина» (табл. 3.6), переконані, 

що «безпосередня людська взаємодія театральних вистав забезпечує міцну основу 

для інтерпретації, моделювання, практики, обговорення та клінічної оцінки того, як 

тіла та голоси виявляють емпатію в уявних обставинах. Тому використання 

театральної педагогіки поза традиційною лабораторією та/або фактичною 

взаємодією з пацієнтами, часто дозволяє студентам і лікарям легше обговорювати, 

практикувати та інтерпретувати емпатійну реакцію» (Hostetter, Stewart, 2018). 

Щороку студенти другого та третього курсів долучаються до однієї із 

«селективних» дисциплін, що охоплює 12 годин, розділених на двогодинні блоки 

впродовж 6 п‟ятниць навчального семестру (Hostetter, Stewart, 2018). 

Таблиця 3.6 

Курси, пов’язані з театральною педагогікою,  

в американських медичних коледжах 

Назва курсу Характеристика 

«Театр, рольова гра й 

медицина» 

Курс присвячено:  

- відпрацюванню навичок міжособистісного 

спілкування, необхідних у взаємодії з колегами 

та пацієнтами; 

- відпрацюванню імпровізаційних реакцій, 

гучності мовлення, тембру голосу, жестів, 

міміки, поз під час розмови; 
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- формуванню усвідомлення безпосередності та 

присутності як маркерів активного слухання та 

спостереження; 

- актуалізації гуманізму в медичній професії 

тощо 

«Медична імпровізація» Курс присвячено:  

- розумінню основних правил і принципів 

театральної імпровізації; 

- поліпшенню процесу пізнання; 

- розвитку навичок аудіювання, реагування та 

спостереження. 

- розвитку міжкультурної та статусної 

чутливості за допомогою вправ театральної 

імпровізації; 

- налагодженню ефективної співпраці та праці 

в командах; 

- розвитку здатності реагувати творчо та 

спонтанно на стресові ситуації; 

- розумінню емоцій та принципів спілкування 

за допомогою театральної імпровізації тощо 

Систематизовано за (Hostetter, Stewart, 2018) 

 

Лікарі, які бажають розвинути свій викладацький потенціал, мають 

можливість отримати відповідну освітню підготовку. Для цього Пенсільванським 

університетом запроваджено магістерську програму «Медична освіта» з правом 

здобуття ступеня магістра педагогіки. 

На сайті Пенсільванського університету повідомляється, що ця інновація стала 

результатом унікальної співпраці медичних викладачів та освітніх експертів, що 

об‟єдналися задля створення інноваційного в багатьох аспектах продукту спеціально 

для лікарів та інших медичних працівників (Medical education, n.d). 
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Навчальний план цієї програми виглядає таким чином (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Навчальний план магістерської програми «Медична освіта» Пенсільванського 

університету 

Назва дисципліни Вид навчальних 

занять 

Рік навчання, семестр 

Прикладне навчання та 

технології в медичній 

освіті  

Лекції Перший рік навчання, 

осінній семестр 

Навчання та освітній 

дизайн в медичній освіті 

Лекції Перший рік навчання, 

осінній семестр 

Управління технологіями 

в навчальних планах з 

медичної освіти 

Лекції Перший рік навчання, 

осінній семестр 

Доказова медична освіта Лекції Перший рік навчання, 

весняний семестр 

Оцінювання медичного 

викладання 

Лекції Перший рік навчання, 

весняний семестр 

Доказова медична освіта 

II 

Лекції Перший рік навчання, літній 

семестр 

Лідерські навички в 

освіті 

Лекції Другий рік навчання, 

осінній семестр 

Ефективність лідерства в 

медичній освіті 

Лекції Другий рік навчання, 

осінній семестр 

Створення освітніх 

програм 

Лекції Другий рік навчання, 

весняний семестр 

Лідерство в медичній 

освіті I 

Лекції Другий рік навчання, 

весняний семестр 

Систематизовано та узагальнено за (Medical education, n.d) 

 

На нашу думку, таке поєднання педагогічних та соціальних дисциплін скоріше 

свідчить про підготовку педагога-управлінця, ніж викладача закладу освіти. 

Наприкінці навчання претенденти на ступінь магістра мають 

продемонструвати глибокі знання в галузі спеціалізації, склавши для цього 

комплексний іспит. Іспит, або портфоліо, або наукова робота мають освітню й 

оцінну мету, досягнення якої вимагає від студентів систематизації, узагальнення та 

інтеграції вивченого (Medical education, n.d). 
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Соціогуманітарні знання стають у нагоді студентам медичних коледжів і під 

час проведення медичних освітніх досліджень, до яких їх залучають їхні заклади 

освіти (MedEd researches). Такі дослідження зазвичай спрямовані на вдосконалення 

необхідних компетентностей та професіоналізму студентів-медиків щодо аналізу й 

оцінки освітніх екосистем. Ці екосистеми є складовою політики, що охоплює 

процедури вступу та навчальні плани, людей, які виконують функції викладачів і 

наставників, освітні технології та інші ресурси, позиції закладів освіти і навіть 

самих студентів (Atluru et al., n.d.). 

Тому цілями досліджень у медичній освіті стають: 

 вирішення сучасних викликів і питань медичної освіти; 

 проєктування, оцінювання та підтримка освітніх інновацій; 

 оцінка й оновлення культури, що лежить в основі медичної освіти 

(Atluru et al., n.d.). 

Аргументами мотивації участі студентів у медичних освітніх дослідженнях, 

що використовуються керівництвом американських медичних коледжів, є 

отримання можливості налагодження контактів з однодумцями, участі в цікавих 

дискусіях, створення рекомендацій щодо покращення викладання певних клінічних 

дисциплін, підготовки до майбутньої викладацької діяльності тощо. 

Зазвичай, медичні освітні дослідження фокусуються на вивченні психоло-

педагогічного впливу навчальних програм із певної дисципліни, форм і методів 

викладання, оцінюванні впливу навчального середовища та культури навчання на 

кожного студента. Тематичними напрямами досліджень є: «Оцінювання студентів», 

«Медичні ліцензійні іспити», «Проблемно-орієнтоване навчання», «Гуманітарні 

науки в медицині», «Безпека пацієнта», «Об‟єктивний структурований клінічний 

огляд» та ін. (Atluru et al., n.d.). 

Для проведення медичних освітніх досліджень кожен медичний коледж 

дотримується чітко сформульованого алгоритму. Він передбачає: по-перше, 

уточнення проблеми майбутнього дослідницького проєкту (аналіз джерельної бази, 

визначення невирішених раніше проблем, розробка теоретичної моделі або підходу 

для опису проблеми тощо); по-друге, визначення результатів дослідження; по-третє, 
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визначення методів, що дозволять вивчити отримані результати (метод 

спостереження, експеримент, опитування тощо) (Atluru et al., n.d.). 

Успішна реалізація дослідницьких проєктів у галузі медичної освіти створить 

засади для покращення організації освітнього процесу і, відповідно, якості медичної 

освіти. Так, за словами Дж. Кершнера, «навчальні плани медичних шкіл повинні 

розвиватися, бути ергономічними та готувати студентів до майбутньої клінічної 

практики. Технологічний прогрес дозволяє викладачам у медичних закладах освіти 

зосередити свій час на експериментальному навчанні, спілкуванні й наданні 

ефективного зворотного зв‟язку, а також бути взірцем для наслідування. Навчання, 

під час якого використовують моделювання, зображення, управління інформацією 

та електронні записи про здоров‟я, може допомогти підготувати студентів до 

надання якісної медичної допомоги у ХХІ ст.» (Kerschner et al., 2018, с. 988). 

Ще одним яскравим проявом інноваційної політики американських медичних 

коледжів є активне залучення студентів до вдосконалення освітнього процесу. Так, 

за ініціативи організації АМА, створеною восени 2015 р. для впровадження 

інновацій у медичній освіті, був організований конкурс серед команд студентів  

(2-4 студенти) на найкращі проєкти щодо підвищення якості освітньої підготовки 

медичних фахівців (Elliott et al., 2019). 

У 2016 р. за підсумками першого конкурсу «Turn MedEd on its head» 3 кращі 

проєкти були відзначені грошовими нагородами. Серед них «У пошуках «Музи»: 

відкритий національний обмін для розвитку медичної освіти», «Розробка, створення 

та інновації: оригінальні інструменти для скарбнички лікаря» та «Щасливі лікарі, 

здорове населення: модель оздоровчого навчального плану як засіб здійснення 

культурних змін, зменшення вигорання та поліпшення стану здоров‟я пацієнтів». 

Кожен проєкт складався з п‟яти частин: доцільність; інновації; наслідки; контакти; 

ключові слова (American Medical Education .., 2016). 

Утім, як наголошують Р. Лемб та Дж. Файєрстоун, продовжує існувати 

потреба в докладанні спільних зусиль педагогів і викладачів медичних шкіл до 

розроблення підходів, у яких було би згенеровано й узагальнено досягнення 
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методики викладання та педагогіки в науці і медичній освіті, що, у свою чергу, 

значно сприяло би загальному розвиткові медичної освіти (Lamb, Firestone, 2018). 

Отже, можемо констатувати посилення уваги до викладання 

соціогуманітарних і педагогічних дисциплін, а також до пов‟язаних із ними 

досліджень у контексті інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США. Завдяки цьому медичні заклади освіти намагаються повернути професії 

лікаря її первісний гуманізм, а пацієнтам – надати упевненість у професійній 

спроможності лікаря. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі висвітлено сучасний стан інноваційної освітньої діяльності 

медичних коледжів університетів США шляхом висвітлення її організаційних, 

змістових та методичних аспектів. 

У контексті аналізу інновацій в освітній діяльності медичних коледжів 

університетів США з‟ясовано, що сучасна американська медична освіта є 

трирівневою: домедичною (4 роки), медичною (3–4 роки – залежно від навчального 

плану) та післядипломною (від 3 до 7 років). Установлено, що станом на І півріччя 

2021 року в США діє 157 алопатичних та 44 остеопатичних акредитованих закладів 

медичної освіти. У дослідженні визначено уніфіковані вступні вимоги до 

американських медичних коледжів. Окреслено змістові інновації, запроваджені в 

типовий навчальний план, серію медичних ліцензованих іспитів Сполучених Штатів 

Америки «Крок» та програму «Міжнародні основи медицини». Виокремлено 

особливості вступу до резидентури та перебування в ній. 

Доведено, що на зламі ХХ ст. та ХХІ ст. зміни в американській медичній освіті 

були пов‟язані з імплементацією студентоцентрованого підходу, 

експериментального навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, 

оновленням навчальних планів. Констатовано, що в перші двадцять років ХХІ ст. 

спостерігалася відсутність єдиної інноваційної моделі, яку б активно застосовували 

всі заклади медичної освіти США. Навпаки, йшлося про різноманітність і активне 
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поєднання означених моделей на засадах креативності, розвитку критичного 

мислення, комунікації та співпраці. 

З‟ясовано, що до 2010-х рр. на федеральному рівні було розроблено й 

запропоновано низку проєктів, програм, спрямованих на розвиток та імплементацію 

радикально нових навчальних планів у американських закладах медичної освіти. 

Зокрема, це програма «Бакалаврська медична освіта XXI століття», націлена на 

стимулювання медичних коледжів до співпраці з організаціями з догляду за 

хворими й запровадження навчальних планів нового покоління, пов‟язаних із 

підготовкою студентів-медиків для надання якісного догляду за пацієнтами та 

управління цим доглядом у межах інтегрованої системи охорони здоров‟я. 

Визначено, що в контексті цієї програми було розроблено навчальні плани, в основу 

яких покладено принципи лідерства й командної роботи; розвиток комунікативних 

компетентностей тощо. 

На основі порівняльно-зіставного аналізу виявлено зміни в навчальних планах 

із 2010 р. та організаційно-методичному забезпеченні освітнього процесу в 

медичних коледжах університетів США. Зафіксовано скорочення кількості лекцій, 

імплементацію підходу «орган – система», навчання на основі конкретних випадків, 

проблемного навчання, застосування інноваційних цифрових технологій в 

освітньому процесі. 

Визначено, що протягом 2010–2020 рр. близько 100 медичних коледжів 

університетів США взяли за основу 3-фазний навчальний план Пфайфера, який є 

протилежним до традиційного Флекснерівського підходу. Установлено, що однією з 

інноваційних складових навчальних планів медичних коледжів університетів США є 

підприємництво, до ключових компонентів якого належать інстинкт, бачення 

ситуації, енергія, компетентності й бажання. Останнім часом медичні коледжі 

університетів США пропонують спеціальні курси, пов‟язані з інноваціями та 

підприємництвом у медичній галузі. 

Узагальнення наукових джерел показало, що інноваційні навчальні плани 

засновані на компетентнісному підході, що передбачає формування у здобувачів 

вищої медичної освіти ключових компетентностей, необхідних для суспільства та 
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пацієнтів, зокрема: міжособистісних (орієнтація на служіння й допомогу, соціальна 

компетентність, культурна компетентність, командна робота, усна комунікація), 

внутрішньо особистісних (етична відповідальність перед собою та іншими, 

надійність, стійкість, здатність до вдосконалення), навичок мислення та міркування 

(критичне мислення, кількісне обґрунтування, науковий світогляд, письмова 

комунікація), дослідницьких компетентностей тощо. 

Показано, що однією з важливих компетентностей майбутнього лікаря є 

навички роботи в команді, оскільки від злагодженої командної роботи часто 

залежить позитивна динаміка стану хворого та його швидке одужання. 

Схарактеризовано найпоширеніші види командної взаємодії фахівців галузі охорони 

здоров‟я: мультидисциплінарна (представники різних спеціалізацій працюють 

паралельно, скеровані одним лідером), міждисциплінарна (відбувається тісна 

взаємодія між членами команди) та трансдисциплінарна (командна взаємодія, за 

якої кожен член команди є добре обізнаний із поглядами й концепціями своїх колег і 

може взяти їх функції на себе). З‟ясовано, що американські заклади вищої медичної 

освіти в контексті інноваційної діяльності спрямовують студентів на взаємодію в 

міждисциплінарних командах уже з першого року навчання. Серед таких закладів 

активними у провадженні командної роботи є Медична школа Купера університету 

Роуена, Медична школа Броуді університету Східної Кароліни та ін., що працюють 

за спеціально розробленими програмами, у межах яких вивчаються освітні курси 

«Як зробити командний догляд ефективним?» (What Makes Team-Based Care 

Effective?) та «Пікова продуктивність» (Peak Performance). 

Установлено, що в основу деяких інноваційних педагогічних технологій, 

запроваджуваних в освітній процес американських медичних коледжів, покладено 

принцип модальності навчання. Виявлено, що в інноваційній освітній діяльності 

досліджуваних медичних коледжів найбільшого розвитку отримали чотири види 

модальностей навчання: зорова, слухова, кінестетична, тактильна. 

Аналіз наукових джерел, присвячених проблемі використання інноваційних 

освітніх технологій у медичних коледжах університетів США та організаційно-

методичного забезпечення освітнього процесу в означених закладах дозволив 
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з‟ясувати, що на початку 2000-х рр. найбільш активно почали впроваджуватися в 

освітній процес закладів вищої медичної освіти такі інноваційні технології, як: 

навчання на основі конкретних випадків (кейсів), проблемне навчання, командне 

навчання, «рівний – рівному», фасилітація, менторство, рефлексивне навчання, 

перевернута аудиторія, викладання однолітками, портфоліо, симуляційне навчання, 

журнальні клуби тощо. Протягом наступних років означені технології та методи 

навчання не втрачають своєї актуальності, отримуючи нову інтерпретацію в умовах 

сучасних викликів – насамперед, пандемії COVID-19 та розвитку цифрового 

освітнього середовища нового покоління. 

Виявлено, що така інноваційна технологія, як навчання студентів-медиків на 

основі кейсів (клінічних випадків чи проблем, які потребують вирішення) отримала 

розвиток протягом досліджуваного періоду завдяки залученню до освітнього 

процесу реальних пацієнтів, які дали згоду на використання їхньої медичної 

документації й обробку персональних даних. Означена технологія тісно пов‟язана з 

проблемним навчанням, зосередженим на ретельно відібраних і розроблених 

проблемах, які вимагають від студентів набуття критичних знань, здатності 

вирішувати складні питання, стратегій самостійного навчання й навичок роботи в 

команді. Констатовано, що командне навчання готує студентів до клінічного 

досвіду, який значною мірою залежить від навичок командної роботи, критичного 

мислення й вирішення проблем, за допомогою створення освітнього середовища, 

ефективне функціонування якого залежить від продуктивної групової взаємодії та 

індивідуальної відповідальності членів команди. 

Визначено, що за допомогою педагогічної технології «рівний – рівному» 

студенти старших курсів виступають у ролі помічників і наставників, що підвищує 

активність у освітньому процесі як студентів-учителів, так і їх однолітків. Під час 

пандемії COVID-19 актуальним є віртуальне навчання «рівний-рівному».  

Доведено, що рефлексивне навчання відіграє важливу роль у професійній 

підготовці майбутніх медичних працівників. Викладачі та студенти отримують 

необхідний досвід від відкритого обговорення метакогнітивних вимірів навчання та 
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теорії рефлексивних процесів, що сприяє розвиткові їхньої рефлексивної 

компетентності, необхідної для майбутньої професійної діяльності. 

З‟ясовано, що сучасні журнальні клуби як інноваційна технологія навчання 

мають на меті покращення навичок критичного мислення; ознайомлення з 

новітньою науковою та науково-популярною літературою; залучення до перекладу 

передових напрацювань викладачів і студентів; підготовку до клінічної практики.  

Визначено, що електронне портфоліо викладача є його персональним 

цифровим документом, який демонструє його професійні здібності та стиль 

викладання за допомогою креативності й інноваційних технологій. 

Схарактеризовано симуляційне навчання з розподілом на три групи: 

симуляція за участю реальних людей (рольова гра/драматизація, симуляційні або 

стандартизовані пацієнти), екранна симуляція (комп‟ютерна клінічна симуляція, 

відеосимуляція), використання реалістичних інтерактивних симуляторів (перші 

симулятори, спеціальні симулятори, складні інтерактивні симулятори). 

Виявлено, що соціогуманітарні та педагогічні дисципліни є важливою 

складовою інноваційних навчальних планів медичних коледжів університетів США, 

оскільки забезпечують розвиток переважної більшості ключових компетентностей 

(12 з 15), необхідних майбутньому фахівцеві галузі охорони здоров‟я. 

Констатовано, що інклюзія соціогуманітарних дисциплін у медичну освіту 

спрямована допомогти майбутнім фахівцям установити необхідні зв‟язки з 

пацієнтами для успішного лікування, зберегти ентузіазм і відданість професії, 

розвинути емпатію та стійкість, спонукати до продуктивної інноваційної діяльності. 

Аргументовано, що в період з 2011 р. до 2018 р. спостерігався підвищений 

інтерес керівництва медичних коледжів університетів США до імплементації 

соціогуманітарних і педагогічних дисциплін у навчальні плани. Так, наприклад, 

Медична школа Воррена Альперта Університету Брауна створила та впровадила 

курс «Комунікативні сесії Шварца», спрямований на формування у студентів-

медиків першого та другого років навчання необхідних компетентностей для 

ефективного спілкування з пацієнтами. У контексті курсу «Вступ до клінічної 

медицини» студентам-медикам Гарвардського університету та Массачусетського 
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технологічного університету було запропоновано вдосконалити комунікативну 

компетентність. Доведено, що тенденцією останніх років є імплементація 

театральної педагогіки до навчального плану американських медичних коледжів. 

Зокрема, Школа остеопатичної медицини Роуена та Медична школа Купера 

університету Роуена активно використовують театральну педагогіку у своїх освітніх 

процесах. Крім того, для охочих поглибити знання з педагогіки розроблено 2-річний 

курс магістерської програми «Медична освіта». 

Отже, реалізація освітнього блоку методологічної моделі дослідження в межах 

третього розділу уможливила виокремлення інноваційних складових навчальних 

планів медичних коледжів університетів США, дозволила схарактеризувати 

інноваційні педагогічні технології й окреслити роль соціогуманітарних і 

педагогічних дисциплін в інноваційній діяльності означених освітніх закладів. 

Результати третього розділу відображено в таких публікаціях авторки: 

(Куліченко, 2015а; 2016; 2019б; 2020д; 2020є; 2021а; 2021б; 2021в; 2021г; 2021е; 

Куліченко, Сотник, Стадниченко, 2018е; Kulichenko, 2020a; 2021b; 2021с). 
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РОЗДІЛ 4 

НАУКОВА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

УНІВЕРСИТЕТІВ США У ХХ СТ. 

 

4.1. Клінічні дослідження медичних коледжів університетів США 

 

В опублікованому у 2009 р. Адміністрацією Президента США Б. Обами 

документі «Стратегія американської інновації: рух до сталого зросту та якісної 

роботи» (A Strategy for American Innovation: Driving towards Sustainable Growth and 

Quality Jobs) були визначені перспективні напрями інноваційної діяльності США на 

найближчі роки. 

Як зазначено в документі, збільшення витрат та зниження якості медичної 

допомоги спричинено неефективністю системи охорони здоров‟я. Підвищити 

ефективність дозволить застосування в галузі охорони здоров‟я новітніх 

інформаційних технологій, у той час як широкі реформи забезпечать залучення 

бізнесу та приватних осіб до впровадження інновацій (Executive office of…, 2009). 

Були також визначені перспективні напрями інноваційної діяльності: 

 збільшення використання передових інформаційних технологій у галузі 

охорони здоров‟я (мобільних медичних програм, електронних медичних записів, 

датчиків для моніторингу хронічних захворювань тощо) для запобігання медичним 

помилкам, поліпшення якості медичної допомоги, модернізації системи охорони 

здоров‟я та зниження витрат; 

 відновлення інтересу до медико-біологічних досліджень, зокрема через 

цілеспрямоване фінансування досліджень щодо виявлення генетичних змін при 

різних видах раку, клінічного випробування ліків для боротьби з ВІЛ/СНІДом, 

виявлення причин та способів лікування аутизму, використання послідовності ДНК 

для запобігання й лікування захворювань серця, легенів та крові; 

 уповільнення зростання витрат на охорону здоров‟я завдяки всебічному 

реформуванню системи охорони здоров‟я та покращенню якості медичної допомоги 

(Executive office of…, 2009). 
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У 2015 р. в документі «Стратегія американської інновації» (A Strategy For 

American Innovation) повідомлялося про провадження Адміністрацією Президента 

додаткової політики з підтримки інноваційної екосистеми, корисної для всіх 

американців. Зокрема, завдяки їй американським інноваторам вдалося успішно 

реалізувати проєкт щодо створення білих кров‟яних тілець, які допомагають 

знищувати ракові пухлини без пошкодження здорових клітин (National Economic…, 

2015). 

Документом було визначено такі перспективи інноваційного розвитку США 

(станом на 2015 р.): 

 інтелектуальна підтримка регулювання інноваційних процесів; 

 служіння народові; 

 використання фінансових інновацій відповідно до національних 

пріоритетів; 

 посилення запиту на американську інноваційну стратегію (National 

Economic…, 2015). 

До питання розвитку наукової роботи в американських університетах 

звертався М. Сбруєв (Сбруєв, 2012а; 2012б; 2015). Вітчизняний дослідник зазначає, 

що «ефективність системи управління науковою роботою сучасного американського 

державного університету є складною багатоаспектною функцією, яка залежить від 

багатьох зовнішніх і внутрішніх змінних складових» (Сбруєв, 2012б, с. 136). Її 

можна розглянути у вигляді матриці, де представлено напрями співпраці 

університету з виробництвом, суспільством і державою, що визначають відповідно 

економічну та соціальну складові ефективності, а також компетентності 

адміністраторів наукових досліджень, необхідні для успішної спільної роботи 

науковців, адміністраторів, політиків, освітян та ін. (Сбруєв, 2012б, с. 136). 

Реалізація інновацій вимагає від компаній значних інвестицій у дослідження, 

розроблення, виробництво та маркетинг, а також проходження суворого процесу 

затвердження через УКПЛ. Ціна інновацій є величезною для тих, хто заради 

розвитку медицини інвестує в передові технології (Fargen et al., 2013). 
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Сучасну медицину неможливо уявити без клінічних досліджень, адже вони, за 

словами А. Тейджера та співавторів, «є важливою опорою доказової медицини, що 

поєднує індивідуальну клінічну експертизу з найкращими зовнішніми клінічними 

даними систематичних досліджень для підтримки медичних рішень» (Thajer et al., 

2020). 

За даними ААМК, на початку ХХІ ст. медичні дослідження значно покращили 

здоров‟я американців, подовжуючи тривалість життя та підвищуючи його якість. 

Крім того, вони зміцнюють національну економіку та стимулюють імплементацію 

інновацій. Такі досягнення відбулися завдяки інвестиціям федеральних, державних 

органів та органів місцевого самоврядування, промисловості, фондів і академічних 

установ. Медичні школи США та пов‟язані з ними заклади охорони здоров‟я завжди 

інвестували в медичну дослідницьку діяльність для поповнення й заохочення 

стороннього фінансування. Масштабність цих інвестицій демонструє важливість 

передових медичних досліджень (Academic medicine investment…, n.d.). 

Тому одним із ключових напрямів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США є клінічні дослідження, спрямовані на розробку й упровадження 

інноваційних продуктів, засобів, технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування та профілактики захворювань тощо. 

За інформацією Міністерства охорони здоров‟я та соціальних служб США, 

клінічні дослідження (clinical research) є медичними науковими розвідками за 

участю людей. Найбільш поширеними є два типи клінічних досліджень – 

обсерваційні дослідження (observational studies) та клінічні випробування (clinical 

trials) (What is.., 2020). 

Обсерваційні дослідження передбачають спостереження за людьми в 

нормальних умовах. Дослідники збирають інформацію (наприклад, за допомогою 

медичних оглядів, тестів або опитувальників), групують добровольців за широкими 

характеристиками та порівнюють зміни, що відбуваються з часом (What is.., 2020). 

Клінічні випробування є науковими дослідженнями, проведені на людях і 

спрямовані на оцінку медичного, хірургічного або поведінкового втручання (What is.., 

2020). За визначенням, поданим Національним інститутом охорони здоров‟я США, під 
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клінічним випробуванням мається на увазі «дослідження, у ході якого один або 

декілька суб‟єктів-людей залучаються до одного або кількох втручань (що можуть 

включати плацебо або інший контроль) для оцінки їхнього впливу на біомедичні або 

поведінкові результати, пов‟язані зі станом здоров‟я» (Clinical Trials, n.d.). Клінічні 

випробування дозволяють з‟ясувати безпечність для людей та ефективність нового 

способу лікування, медичного препарату, дієти чи медичного приладу. Крім того, 

клінічні випробування можуть спрямовуватися на пошук способів раннього виявлення 

захворювання (наприклад, до появи симптомів) або запобігання проблем зі здоров‟ям. 

Одним із напрямів клінічних випробувань є покращення життя людей, які мають 

хронічні захворювання або стани, що загрожують життю тощо. 

Класифікація видів клінічних випробувань, здійснена Національним 

інститутом охорони здоров‟я США, представлена на рис. 4.1. 

 
 

Рис. 4.1. Класифікація видів клінічних випробувань (Clinical Trials, n.d.). 

 

Слід зауважити, що дозвіл на проведення клінічних випробувань у США дає 

УКПЛ після того, як лабораторні дослідження та дослідження на тваринах покажуть 

позитивні результати та засвідчать потенційну безпеку й ефективність терапії. 
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Означена організація виокремлює такі типи клінічних випробувань: 

 лікувальне дослідження (treatment research) – передбачає, як правило, 

втручання (медикаментозне, психотерапевтичне, використання нових приладів або 

нових підходів (у хірургії, променевій терапії тощо); 

 профілактичне дослідження (prevention research) – спрямоване на пошук 

кращих способів запобігти розвиткові або поверненню хвороб. Різні види 

профілактичних досліджень можуть вивчати ліки, вітаміни, вакцини, мінерали або 

зміни у способі життя; 

 діагностичне дослідження (diagnostic research) – стосується пошуку 

кращих способів ідентифікувати певний розлад або стан; 

 скринінгове дослідження (screening research) – має на меті пошук кращих 

способів виявлення певних хвороб чи станів здоров‟я, як правило, на ранніх стадіях; 

 дослідження якості життя (quality of life research) – передбачає пошук 

шляхів підвищення рівня комфорту та якості життя людей із хронічними 

захворюваннями; 

 генетичне дослідження (genetic study) – спрямоване на поліпшення 

прогнозування розладів шляхом виявлення й усвідомлення того, як можуть бути 

пов‟язані гени та хвороби, а також розроблення спеціальних методів лікування на 

основі генетичних схильностей пацієнта; 

 епідеміологічне дослідження (epidemiological study) – спрямоване на 

виявлення закономірностей, причин та контролю порушень у групах людей (What 

Are the Different…, 2018). 

Зважаючи на той факт, що скринінгове та діагностичне дослідження мають 

спільну мету – пошук кращих способів виявлення певних розладів чи станів 

здоров‟я, розглянемо означені типи детальніше. У даному контексті заслуговує на 

увагу порівняльна характеристика означених типів клінічних досліджень, здійснена 

М. Руф та О. Морганом (2008), модифікована К. Маккензі (2017). 

Згідно з нею, основна мета скринінгового дослідження полягає у виявленні 

захворювання на ранньому етапі або факторів ризику захворювання у значної 

кількості, здавалося б, здорових людей. Натомість метою діагностичного 
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дослідження є встановлення наявності (або відсутності) захворювання як основи для 

прийняття рішення про лікування в симптоматичних або скринінгово позитивних 

осіб (підтверджувальний тест) (Ruf, Morgan, 2008; Mackenzie, 2017). Основні 

відмінності між означеними типами досліджень подані в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Відмінності між діагностичними та скринінговими дослідженнями 

  Скринінгове дослідження Діагностичне дослідження 

Мета  
Виявити індикатори 

потенційного захворювання 

Установити 

наявність/відсутність 

захворювання 

Цільова 

група 

Велика група осіб, які не мають 

симптомів захворювання, але 

знаходяться у групі потенційного 

ризику 

Особи, які мають певні 

симптоми – для постановки 

діагнозу, та особи, які не мають 

симптомів, але мають позитивні 

результати скринінгу 

Метод 

тестування 

Простий, прийнятний для 

пацієнтів та медичного 

персоналу 

Може бути інвазивним, дорогим, 

але виправданим, якщо це 

необхідно для встановлення 

діагнозу 

Поріг 

позитивного 

результату 

Перевага надається високій 

чутливості, щоб не пропустити 

потенційну хворобу 

Перевага надається точності, ніж 

прийнятності для пацієнта 

Позитивний 

результат 

По суті, указує на підозру на 

захворювання (часто 

використовується в поєднанні з 

іншими факторами ризику), що 

вимагає підтвердження 

Результат дає чіткий діагноз 
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Продовження Таблиці 4.1 

Вартість 

Низка вартість, вигоди мають 

виправдовувати витрати, 

оскільки велику кількість людей 

потрібно буде перевірити для 

виявлення невеликої кількості 

потенційних випадків 

Більш високі витрати, пов‟язані з 

діагностичною процедурою, 

можуть бути виправданими для 

встановлення діагнозу 

Упорядковано за (Ruf, Morgan, 2008; Mackenzie, 2017) 

 

Як правило, клінічні випробування відбуваються в чотири фази. Уже після 

перших трьох фаз, якщо дослідники приймають рішення про безпеку та 

ефективність препарату чи іншого втручання, УКПЛ схвалює його для клінічного 

використання та продовжує контролювати його ефекти. 

Клінічні випробування ліків зазвичай описують відповідно до їхньої фази: 

 у межах клінічного випробування фази I відбувається експериментальне 

лікування невеликої групи часто здорових людей (від 20 до 80) з метою оцінки рівня 

його безпеки, виявлення побічних ефектів та визначення правильної дози препарату; 

 до випробування фази II залучається більше людей (від 100 до 300). 

Якщо в межах фази I акцент робиться на безпеці, то в межах фази II – на 

ефективності. Означена фаза має на меті отримання попередніх даних про дієвість 

препарату в осіб, які мають певне захворювання або стан. Ці випробування також 

продовжують вивчати безпеку, зокрема й короткочасні побічні ефекти. Фаза ІІ може 

тривати кілька років; 

 випробування фази III збирає більше інформації про безпеку та 

ефективність, вивчаючи різні популяції та різні дозування, використовуючи 

препарат у поєднанні з іншими препаратами. Кількість випробовуваних, як правило, 

коливається від кількох сотень до приблизно 3000 людей. Якщо УКПЛ погодиться з 

позитивними результатами випробувань, вона схвалить експериментальний 

препарат або прилад; 
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 випробування фази IV щодо ліків або приладів відбувається після 

надання УКПЛ дозволу на їхнє використання. Ефективність і безпека приладу або 

препарату контролюється під час їх використання великими різноманітними 

групами населення. Іноді побічні ефекти препарату виявляють саме тоді, коли 

більша кількість осіб приймають його протягом більш тривалого періоду часу (What 

Are the Different…, 2018; What is.., 2020). 

Розглядаючи клінічні дослідження як напрям інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США, вважаємо за доцільне окреслити глобальні 

інноваційні тенденції розвитку клінічних випробувань і розглянути їх докладніше. 

Пацієнтоцентрованість клінічних випробувань – передбачає, що учасники є 

активними співробітниками випробування, а не просто об‟єктом дослідження. 

Інноваційність даного принципу полягає в тому, що ключовим показником у таких 

дослідженнях стає прозорість, тобто отримання пацієнтами максимуму інформації 

про сутність випробування, його перебіг та наслідки. Крім прозорості, 

пацієнтоцентрованість включає також застосування індивідуального підходу для 

збільшення участі у клінічних випробуваннях. УКПЛ наполягає на збільшенні 

репрезентативності клінічних випробувань, що має відображати різноманітність 

американського суспільства (Whyte, 2017). 

Забезпечення захисту інформації в межах електронної системи охорони 

здоров’я (eHealth). З одного боку, підвищення прозорості передбачає вільний 

відкритий доступ до результатів клінічних випробувань, що вимагає створення 

нових і вдосконалення існуючих платформ зберігання даних, а з іншого – 

актуалізується необхідність розроблення механізмів захисту персональних даних 

учасників випробувань, розміщених на відповідних платформах. 

Розвиток мобільних технологій охорони здоров’я (mHealth). У сучасних 

умовах збільшується кількість клінічних випробувань, спрямованих на перевірку 

безпечності й ефективності мобільних технологій охорони здоров‟я. Прикладом 

таких технологій можуть бути програми для мобільних телефонів та планшетів, 

пов‟язані з контролем фізичного стану (ваги, серцевого ритму тощо) та фітнесом. 
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Однією з перших у світі стала mHealth-система, розроблена у 2005 році в 

Лондонському університеті під керівництвом професора Б. Вудворда за участю 

індійських учених. Унікальна система дозволяла здійснювати моніторинг стану 

здоров‟я людини й передавати дані з мобільного телефону в клініку. Означений 

пристрій міг передавати дані про насичення крові киснем, тиск, рівень глюкози в 

крові, частоту серцевих скорочень у будь-яку клініку світу. 

У липні 2017 року Центром приладів та радіологічного здоров‟я в США 

(Center for Devices and Radiologic Health in the USA) (структурним підрозділом 

УКПЛ) було оприлюднено «План дій щодо інновацій у галузі цифрового здоров‟я» 

(Digital Health Innovation Action Plan), який містив детальні кроки щодо 

запровадження стратегії розвитку цифрового здоров‟я, спрямованої на забезпечення 

всіх американців своєчасним доступом до високоякісних, безпечних та ефективних 

цифрових медичних продуктів. Використання цифрових технологій охорони 

здоров‟я, на думку розробників окресленого Плану, дозволить підвищити 

ефективність медичних послуг; розширити доступ до медичних послуг; зменшити 

витрати; підвищити якість медичних послуг; персоналізувати медичні послуги для 

хворих (FDA issues digital…, 2020). 

Дослідники також наголошують, що хворі та споживачі можуть 

використовувати цифрові технології охорони здоров‟я для кращого управління й 

відстеження власної здоров‟язбережувальної діяльності. Адже використання таких 

технологій, як смартфони, соціальні мережі та Інтернет-програми зумовлює 

конвергенцію людей, інформації, технологій та зв‟язків для покращення охорони та 

результатів здоров‟я (What is Digital…, 2020). 

Нині багато медичних пристроїв мають можливість підключатися до інших 

пристроїв або систем і взаємодіяти з ними. Пристрої, які вже затверджені або 

дозволені УКПЛ, оновлюються для додавання цифрових функцій. Клінічним 

випробуванням підлягають нові типи пристроїв, а саме: 

 штучний інтелект та машинне навчання у програмному забезпеченні як 

медичному пристрої; 

 кібербезпека; 
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 функції програмного забезпечення пристрою, зокрема мобільні медичні 

програми; 

 здоров‟язбережувальні інформаційні технології; 

 системи даних про медичні пристрої; 

 сумісність медичних пристроїв; 

 програмне забезпечення як медичний пристрій (Software as a Medical 

Device – SaMD); 

 телемедицина; 

 бездротові медичні прилади (What is Digital…, 2020). 

У межах виокремленої тенденції головною метою є впровадження мобільних 

технологій охорони здоров‟я в діяльність провайдерів медичних послуг. У цьому 

контексті слушною є думка С. Ахмада щодо перспектив їхнього використання: 

 дистанційний моніторинг пацієнта – пристрої віддаленого 

спостереження за пацієнтом контролюють стан пацієнта й надсилають відповідні 

дані медичному працівникові через електронний носій. Дані відстежують режим 

сну, частоту серцевих скорочень, фізичні навантаження, наприклад, пройдені кроки, 

показники глюкози, результати аналізів крові та медичні зображення (наприклад, 

ЕКГ); 

 залучення планшетів та смартфонів для комунікації з медичними 

працівниками. Нині основна частина лікарів використовує мобільні телефони, щоб 

залишатися на зв‟язку зі своїми пацієнтами та контролювати стан їхнього здоров‟я й 

поточний стан. У той самий час, ураховуючи популярність планшетів та смартфонів 

серед населення, розробники програм mHealth, активно займаються розробкою 

сервісів, доступних для пацієнтів і лікарів; 

 використання великих даних (Big Data) – поширення мобільних 

технологій охорони здоров‟я зумовило необхідність акумулювання великого обсягу 

даних користувачів, відомих як великі дані. Великі дані вже використовуються для 

електронної картки пацієнта (electronic health record – EHR), подальше їх 

використання дозволить: знизити платню за лікування; покращити процес догляду 

за пацієнтом та профілактичного догляду; покращити якість життя; зменшити час 
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очікування медичної послуги/прийому лікаря; персоналізовувати лікування; 

підвищити рівень безпеки; 

 інтеграція інтернету речей (Internet of Things – IoT) та штучного 

інтелекту. Означені технології є одними з провідних на ринку. Пристрої інтернету 

речей дозволяють хворому своєчасно отримати допомогу лікаря під час 

надзвичайних ситуацій. Прикладом упровадження інтернету речей є використання 

носимих моніторів глюкози, які полегшують лікарю діагностику хворого та 

збільшують точність лікування. Подібним чином, штучний інтелект допомагає 

пристроям навчатися, реагувати, відчувати й розуміти таким чином, що він може 

виконувати різні адміністративні та медичні функції системи охорони здоров‟я. До 

програмного забезпечення mHealth, у яких використовується штучний інтелект, 

належать: віртуальні помічники медичних сестер; програма для зменшення помилки 

дозування препарату; програма для встановлення попереднього діагнозу; 

кібербезпека програм mHealth; 

 використання доповненої та віртуальної реальності – дозволяє хворим у 

комфортних умовах переглядати кліпи віртуальної реальності з лікувальною метою. 

Інтеграція цих програм із носимими пристроями має на меті управління доглядом за 

пацієнтом у лікарні або вдома; 

 використання прогностичного аналізу – дозволяє персоналізувати 

догляд за хворим. Наразі у США використовуються такі технології прогностичного 

аналізу mHealth, як: відстеження місцезнаходження (geo-mapping), оцінка ризику 

(risk estimation) та аналіз небезпечних випадків (what-if cases), що дозволяють 

запобігти погіршенню стану здоров‟я пацієнта, урятувати хворих від заподіяння собі 

шкоди тощо (Ahmad, 2020). 

Автоматизація матеріалів для клінічних випробувань. Зважаючи на щорічне 

збільшення ринку витратних матеріалів для клінічних випробувань, що за 

підрахунками фахівців (Sookne, 2017) становить 5 %, актуалізується питання 

автоматизації матеріалів для клінічних випробувань із метою підвищення їх 

ефективності й одночасного заощадження цінних ресурсів. Незаперечним є факт, що 
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складність сучасних клінічних випробувань зростає в геометричній прогресії, якщо 

до їхнього проведення залучаються різні країни. 

Пріоритет кібербезпеки. Питання безпеки даних під час проведення клінічних 

випробувань постає особливо гостро, що пов‟язано як із цінністю інноваційного 

продукту, так і з захистом персональних даних. Одним із варіантів рішень є 

використання інноваційних методів шифрування, на кшталт Blockchain, що 

дозволяють безпечно й надійно обмінюватися даними, отримувати безпечний 

доступ до інформації про клінічні випробування. 

К. Меадор підкреслює, що «національна політика фінансування наукових 

досліджень у галузі охорони здоров‟я повинна підтримувати баланс досліджень 

наук про життя. Медичні коледжі повинні вдосконалити та виокремлювати освіту з 

клінічних досліджень для студентів, резидентів та молодих викладачів. Медичні 

коледжі також повинні забезпечити відповідні стимули для проведення клінічних 

досліджень. Без підготовки кваліфікованих клінічних дослідників та наявності 

методу адекватного фінансування клінічних досліджень проведення базових і 

поступальних досліджень не можуть бути клінічно перевірені та впливати на догляд 

за хворими» (Meador, 2015). 

Тож, детальніше розглянемо клінічні випробування, що проводяться 

окремими медичними коледжами університетів США для розроблення та апробації 

наукових інновацій. Зауважимо, що означені заклади вищої освіти здійснюють 

клінічні випробування в багатьох галузях медичної науки: в онкології, неврології, 

кардіології, офтальмології, акушерстві й гінекології, педіатрії, психіатрії, 

травматології, стоматології, гастроентерології, пульмонології, алергології тощо. 

Наприклад, Медичною школою Стенфордського університету (Stanford 

University School of Medicine) наразі проводяться клінічні випробування двох 

інноваційних продуктів. Це – рукавичка віртуальної реальності для реабілітації рук і 

кистей після інсульту (Virtual Reality Glove for Hand and Arm Rehabilitation After 

Stroke, vREHAB) та програма для смартфонів для контролю раку голови й шиї та 

підтримки пацієнтів (Smartphone App for Head and Neck Cancer Control and Patient 

Support). 
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Перше клінічне випробування є рандомізованим контрольованим 

дослідженням, що складається з трох фаз і націлене на оцінку безпеки, зручності 

використання й ефективності системи біологічного зворотного зв‟язку віртуальної 

реальності (Neofect RAPAEL Smart Glove) для сприяння відновленню функцій руки 

та кисті в гострому й підгострому періодах після інсульту паралельно зі 

стандартною терапією. Дослідження спрямоване на з‟ясування: 

 впливу використання рукавички віртуальної реальності на 

функціональне відновлення на додачу до стандартних методів реабілітації; 

 доцільності збільшення дози реабілітаційного впливу за допомогою 

рукавички віртуальної реальності в пацієнтів із гострим інсультом; 

 впливу використання рукавички віртуальної реальності на якість життя 

(ClinicalTrials.gov. Virtual Reality Glove…, 2018). 

Метою клінічного випробування програми для смартфонів для контролю раку 

голови й шиї та підтримки пацієнтів є оцінка переваг мобільного додатка для 

онкологічних хворих, що отримують опромінення голови та шиї. Мобільний 

додаток уможливлює вдосконалення програми профілактичних вправ і збільшення 

частоти виконання цих вправ для покращення функції ковтання. Для участі у 

клінічному випробуванні добровольцям необхідно: 

 мати вік ≥ 18 років; 

 вільно володіти англійською мовою; 

 бути здатними надати інформовану згоду; 

 мати нещодавно діагностований неметастатичний рак голови та шиї: 

ротової порожнини, ротоглотки, носоглотки, гіпофаринксу та гортані, що 

потребують двостороннього опромінення шиї. До випробувань можуть бути 

долучені особи з невідомим первинним раком голови та шиї з хворобою вузлів, які 

потребують двостороннього опромінення, а також пацієнти з раніше не лікованим 

раком голови та шиї, яким потрібен курс променевої терапії з установленою дозою 

60 Гр або більше; 

 мати смартфон або планшет на базі Android або Apple iOS сумісного з 

програмою Vibrent; 
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 мати підключення до Інтернету (ClinicalTrials.gov. Validation of 

Smartphone…, 2019). 

У лютому 2010 р. на запрошення керівництва Гарвардського університету та 

за ініціативи Гарвардської медичної школи понад 40 000 осіб взяли участь у так 

званому «виклику ідей», метою якого було генерування наукових ідей та гіпотез 

стосовно діабету 1 типу. Учасникам цього заходу було запропоновано 

сформулювати проблеми та/або гіпотези для подальшого їх використання у 

пропаганді знань про дослідження діабету 1 типу в нових і перспективних напрямах. 

Із приблизно 150 пропозицій, які подали на розгляд учасники, було обрано 

12 переможців. У березні 2013 р. сім мультидисциплінарних дослідницьких груп 

розпочали роботу над удосконаленням найбільш перспективних і потенційно 

успішних ідей (Guinan et al., 2013, c. 45). 

Медичною школою Університету Джонза Гопкінза (Johns Hopkins University 

School of Medicine) проводиться низка інноваційних клінічних випробувань щодо: 

реакції пацієнта на імунотерапію за допомогою мутаційних маркерів сплайсосоми 

(Patient Response to Immunotherapy Using Spliceosome Mutational Markers – 

PRISMM); використання віртуальної реальності під час процедур для пацієнтів 

дитячого віку (Virtual Reality During Procedures in Pediatric Patients); проєктування та 

клінічної оцінки системи покращення зору на основі смартфонів (Design and Clinical 

Evaluation of a Smartphone-based Low Vision Enhancement System); картографування 

локалізації навколишнього середовища й орієнтування користувачів візуальних 

протезів (Environmental Localization Mapping and Guidance for Visual Prosthesis 

Users); нейронних корелятів індукованої спостереженнями гіпоалгезії (Neural 

Correlates of Hypoalgesia Driven by Observation); зменшення нерівності під час 

контролю за гіпертонією, поліпшення способу життя кожного (проєкт RICH LIFE) 

(Reducing Inequities in Care of  Hypertension, Lifestyle Improvement for Everyone – 

RICH LIFE Project) (ClinicTrials.gov, 2020). 

Клінічне дослідження щодо реакції пацієнта на імунотерапію за допомогою 

мутаційних маркерів сплайсосоми спрямоване на виявлення частоти реакції на 

засоби імунотерапії в пацієнтів, які мають запущений або метастатичний рак 
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молочної залози та специфічну генетичну мутацію пухлини (мутація SF3B1) 

(ClinicalTrials.gov. Patient Response to…, 2020). 

Метою іншого клінічного випробування, яке проводиться Медичною школою 

Університету Джонза Гопкінза, є перевірка ефективності використання віртуальної 

реальності під час болючих медичних процедур у пацієнтів дитячого відділення 

невідкладної допомоги. В описі клінічного випробування зазначено, що перебування 

в дитячих кабінетах швидкої допомоги та лікарнях спричиняє тривогу й біль у дітей, 

незалежно від їхнього віку та захворювання. Та зазвичай психологічна підтримка 

педіатричних пацієнтів обмежується заспокійливими бесідами (ClinicalTrials.gov. 

Virtual Reality During Procedures…, 2018). Для розв‟язання цієї проблеми 

дослідниками медичної школи університету Джонза Гопкінза був запропонований 

інноваційний метод підвищення комфорту дітей-пацієнтів під час медичних 

процедур – терапія неінвазивної віртуальної реальності (ВР). Цей метод має значні 

перспективи використання в лікувальних закладах для відволікання уваги 

педіатричних пацієнтів від болючих медичних втручань (ClinicalTrials.gov. Virtual 

Reality During Procedures…, 2018).  

Інше клінічне випробування, що здійснюється означеним закладом, націлене 

на перевірку ефективності, а також виявлення небажаних побічних ефектів 

використання віртуального біоптичного телескопа та віртуального проєкційного 

екрану для вдосконалення слабкого зору (low vision enhancement system LVES). 

Вторинною метою клінічного випробування є отримання від пацієнтів якісної 

інформації для подальшої оцінки функціональності системи й покращення її 

функцій і операцій (ClinicalTrials.gov. Design and Clinical Evaluation…, 2018).  

Гіпотезою клінічного випробування «Картографування локалізації 

навколишнього середовища та надання керівництва користувачам візуальних 

протезів» є припущення про можливість покращення навігації для користувачів 

протезів сітківки за допомогою просторової локалізації та картографування (Spatial 

Localization and Mapping – SLAM), а також технології розпізнавання об‟єктів, яка 

дозволяє передавати інформацію про навколишнє середовище через використання 

протезу сітківки та слухового зворотного зв‟язку. Дослідниками планується 
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вивчення того, наскільки ефективною є технологія SLAM для створення системою 

зорового протезування карти середовища користувача та знаходження його на цій 

карті. Передбачено випробування означеної технології як людьми з нормальним 

зором, що мають для цього скористатися гарнітурою віртуальної реальності, так і 

користувачами протезів сітківки (ClinicalTrials.gov. Environmental Localization…, 

2020). 

Інноваційність клінічного випробування щодо виявлення нейронних корелятів 

індукованої спостереженнями гіпоалгезії обумовлена переосмисленням ефекту 

плацебо в контексті активізації в головному мозку механізмів зниження больової 

чутливості. На переконання дослідників, неоднозначність позиції ефекту плацебо 

серед проблем охорони здоров‟я протягом двох століть обумовлена подвійним 

характером його дії. З одного боку, плацебо традиційно використовують у клінічних 

випробуваннях як засіб контролю для виправлення упереджень, а відповідь плацебо 

розглядають як ефект, що необхідно враховувати під час точного вимірювання 

ефективності лікування. З іншого боку, існують наукові докази спроможності 

ефекту плацебо до запуску центральних нервових, а також периферичних 

фізіологічних механізмів, що можуть впливати на сприйняття болю та його клінічні 

симптоми й суттєво модулювати реакцію на антибольові терапевтичні засоби. Тож, 

відбулася трансформація ефекту плацебо від стимулу для клінічних випробувань до 

ресурсу зменшення болю за допомогою ендогенних механізмів, що активуються в 

мозку та сприяють гіпоалгезії, самовідновленню й гарному самопочуттю. Особливої 

актуальності ці можливості плацебо набувають під час хронічних захворювань, що 

супроводжуються гострим болем, беручи до уваги коротку тривалість життя 

споживачів хронічних опіоїдів (приблизно 2,5 років) після призначення їм першого 

опіоїдного препарату для позбавлення від гострого болю (ClinicalTrials.gov. Neural 

Correlates…, 2019). 

Загальною гіпотезою цього клінічного дослідження є припущення, що 

навчання на основі спостереження здійснює вплив на нервову модуляцію болю та 

системи пізнання, зокрема на процеси, пов‟язані з менталізацією (здатністю до 

когнітивного сприйняття психічних станів інших), емпатією (здатністю ділитись 
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емоційним досвідом) та очікуванням вигоди. Завданням клінічного випробування 

є визначення мозкових механізмів індукованої спостереженнями аналгезії за 

допомогою картографування мозку шляхом відстеження змін в оксигенації крові 

та коливальній мозковій активності. На основі отриманих висновків дослідники 

зможуть зробити висновки щодо локалізації та ступеня нейробіологічної 

активації, покладеної в основу індукованої спостереженнями гіпоалгезії. Для 

цього були проведені інноваційні експерименти з використанням діагностичних 

засобів функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ), 

електроенцефалографії (ЕЕГ), а також комбінованих ЕЕГ-фМРТ 

(ClinicalTrials.gov. Neural Correlates…, 2019). 

Також зауважимо, що 16 Нобелівських лауреатів із фізіології або медицини 

були випускниками або викладачами Медичної школи Університету Джонза 

Гопкінза. Першим лауреатом став у 1933 р. Т. Морган, коли визначив роль, яку 

відіграє хромосома у спадковості (The Nobel Prize in…, n.d.). Шістнадцятим 

лауреатом стала у 2009 р К. Грейдер, яка разом із Е. Блекберн та Дж. Шостаком 

зробила відкриття того, як теломери та фермент теломерази захищають хромосоми 

(Carol W. Greider…, 2009.). 

Доречно згадати й назви таких хвороб, як хвороба Андерсен (Д. Андерсен), 

синдром Криглера-Наджара (Дж. Криглер, В. Наджар), синдром Кушінга, виразка 

Кушінга (Г. Кушінг), мальформація Денді-Вокера (В. Денді), синдром Рандю-

Ослера-Вебера (В. Ослер) тощо. З ім‟ям А. Блалока пов‟язують розвиток серцевої 

хірургії, Г. Кушінга називають батьком сучасної нейрохірургії, В. Пенфілдом були 

закладені підвалини нейрохірургії епілепсії, а Г. Тауссіг вважають засновницею 

дитячої кардіології. 

У 2013 р. президентом Університету Джонза Гопкінза Р. Деніелзом у його 

стратегії «10х2020» було підкреслено першість закладу в заснуванні наукових 

медичних шкіл, у створенні новаторських міждисциплінарних програм, зокрема 

біомедичної інженерії, науки про мозок, інженерії клітин та біоетики (10х2020…, 

2013, с. 2). Медична школа Університету Джонза Гопкінза також пишається 

32 переможцями премії Лескера в галузі медичних досліджень (the Lasker Medical 
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Research Award), премією за прорив у науках про життя (the Breakthrough Prize in the 

Life Sciences), премією «Національний лікар року» (the National Physician of the 

Year) та 57 членами Інституту медицини (10х2020…, 2013, c. 3). 

У ході клінічного випробування, що здійснено дослідниками Медичної школи 

Ірвайна Каліфорнійського університету (University of California Irvine School of 

Medicine), було перевірено ефективність використання мобільних повідомлень 

соціальної мережі Twitter для запобігання рецидиву паління (Twitter-enabled Mobile 

Messaging for Smoking Relapse Prevention) (ClinicalTrials.gov. Twitter-enabled…, 

2012). 

Клінічне випробування тривало з 2012 р. по 2014 р. і охоплювало три фази. На 

фазі I (N = 40) був розроблений протокол лікування тютюнової залежності, яким 

передбачалася відмова від паління й запобігання рецидивам за допомогою 

створених у соціальній мережі Twitter віртуальних груп із добровольців, які виявили 

бажання кинути палити, та інтерактивних повідомлень відповідного змісту, які 

надсилались учасникам випробування. Протестувавши та вдосконаливши означений 

протокол, дослідники створили дві групи Twitter із добровольців. На фазі II (N = 

160) було проведено рандомізоване контрольоване випробування протоколу 

лікування, складеного на фазі I, в обох групах – експериментальній та контрольній. 

На фазі III (N = 80) були залучені додаткові групи з охочих кинути палити в 

соціальній мережі Twitter і випробувані різні втручання (ClinicalTrials.gov. Twitter-

enabled…, 2012). Результатами проведеного дослідження, висвітленими в низці 

публікацій (Pechmann et al., 2015; Pechmann et al., 2017), була підтверджена 

ефективність запропонованого способу лікування тютюнової залежності та 

профілактики рецидивів. 

Пріоритетним напрямом клінічних досліджень Медичної школи Університету 

Співдружності Вірджинії (Virginia Commonwealth University School of Medicine) 

обрано молекулярну діагностику. Місією закладу освіти проголошено надання 

високоякісних та економічно вигідних послуг із молекулярної патології для 

вдосконалення догляду за пацієнтами, розвитку освіти й наукових досліджень, а 

візія полягає в тому, щоб стати провідним відділом патології в США в галузі 
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біомедичних досліджень, освіти медичних працівників та інноваційного 

застосування науки й техніки для діагностики та управління захворюваннями 

людини (VCU. Virginia Commonwealth University…, 2020). 

Медична школа Університету Співдружності Вірджинії спеціалізується на 

молекулярно-діагностичному тестуванні за напрямами: спадкові розлади; інфекційні 

захворювання; фармакогенетика; гематопатологія; коагуляція; альфа- та бета-

тестування нових продуктів діагностики in vitro; оцінка аналітичних характеристик 

ефективності нових продуктів діагностики in vitro; дослідження робочого процесу. 

Варто наголосити, що з недавнього часу окремим і найактуальнішим 

напрямом інноваційних клінічних випробувань досліджуваних медичних коледжів 

університетів США став пошук ефективних шляхів лікування та профілактики 

COVID-19. 

Наприклад, Медична школа Кека Університету штату Південна Каліфорнія 

(Keck School of Medicine of the University of Southern California) бере участь у 

національному проєкті «ACTIV-2: Дослідження для амбулаторних хворих на 

COVID-19» (ACTIV-2: A Study for Outpatients With COVID-19), спрямованому на 

вивчення безпеки та ефективності різних препаратів під час лікування від COVID-19 

амбулаторних пацієнтів. Завдяки Проєкту ACTIV «Прискорення терапевтичних 

втручань і вакцин проти COVID-19» (Accelerating COVID-19 Therapeutic 

Interventions and Vaccines) відбулось об‟єднання приватних організацій та 

державних установ для координації дослідницьких стратегій і прискорення 

розроблення найбільш перспективних методів лікування та вакцин проти 

коронавірусу (USC enrolling for phase 3…, 2020). 

У межах цього проєкту в жовтні 2020 року було розпочато ІІІ фазу клінічного 

випробування, націленого на перевірку ефективності та безпеки препарату 

моноклональних антитіл, відомого як LY-CoV555, при легкому та помірному 

ступенях COVID-19. Моноклональними антитілами називаються синтетичні 

варіанти антитіл, вироблені організмом природним шляхом під впливом вірусу 

SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Завдяки прийому препарату на ранніх стадіях 
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COVID-19 ці антитіла здатні запобігати реплікації та поширенню вірусу (USC 

enrolling for phase 3…, 2020). 

Медична школа Університету Джонза Гопкінза є базою для клінічних 

випробувань у межах національного проєкту ACTIV-2, також беручи участь у 

тестуванні окресленого вище препарату LY-CoV555. Дослідниками означеної 

медичної школи повідомлено про визначення медикаментозного лікування для 

зниження ризику смерті від цитокінового шторму, що є найсерйознішим 

ускладненням COVID-19. Затверджений FDA альфа-блокатор празозин, здатний 

розслаблювати кровоносні судини, може фокусуватися й на гіперзапальному 

процесі, який непропорційно впливає на людей похилого віку з основними 

захворюваннями, збільшуючи ризик смерті при зараженні COVID-19. За висновком 

учених, через превентивне використання празозину для лікування гіперзапалення 

легенів та інших органів, пов‟язаного з COVID-19, можливе зменшення смертності 

серед найбільш вразливих груп населення (Johns Hopkins Medicine, 2020). 

Медичною школою Університету Співдружності штату Вірджинія в березні 

2020 р. був розроблений внутрішній тест на COVID-19 для стаціонарних пацієнтів 

під час пілотної програми, що дозволяє значно скоротити час очікування на 

результат і, у свою чергу, зменшує ризик зараження COVID-19 у громаді. 

Пріоритетну можливість доступу до тестування під час пілотної фази отримують 

пацієнти, які потребують госпіталізації і мають важкі симптоми COVID-19 (Novak, 

2020). 

Медичною школою Стенфордського університету проводяться клінічні 

дослідження «COVID-19: Імунна мережа педіатричних досліджень щодо SARS-

CoV-2 та MIS-C» (COVID-19: Pediatric Research Immune Network on SARS-CoV-2 

and MIS-C) та «Антитромботичні засоби для дорослих, госпіталізованих із COVID-

19 (ACTIV-4)» (Anti-thrombotics for Adults Hospitalized With COVID-19 (ACTIV-4)). 

Основними цілями, що ставлять перед собою учасники клінічного 

дослідження «COVID-19: Імунна мережа педіатричних досліджень щодо SARS-

CoV-2 та MIS-C», є: визначення частки дітей із тяжким гострим респіраторним 

синдромом коронавірусу 2 (SARS-CoV-2), пов‟язаним зі смертю, повторною 
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госпіталізацією або основними ускладненнями після зараження та/або 

мультисистемним запальним синдромом у дітей (Multisystem Inflammatory Syndrome 

in Children – MIS-C); виявлення імунологічних механізмів та імунних ознак, 

пов‟язаних зі спектром захворювання та подальшим клінічним перебігом протягом 

року спостереження (Stanford Medicine. Clinical Trials. COVID-19…, 2020). 

Клінічне випробування антитромботичних засобів для госпіталізованих із 

COVID-19 дорослих – це рандомізоване відкрите дослідження на адаптивній 

платформі, спрямоване на порівняння ефективності використання 

антитромботичних засобів для попередження несприятливих наслідків у пацієнтів із 

COVID-19 (Stanford Medicine. Clinical Trials. Anti-thrombotics for…, 2020). 

Зауважимо, що дослідниками медичних коледжів університетів США приділяється 

увага вивченню не тільки ефективності й безпеки препаратів для профілактики та 

лікування COVID-19 і його ускладнень, але й відтермінованих у часі наслідків 

захворювання. 

У реалізації проєкту «Інноваційна підтримка пацієнтів із реєстром інфекцій 

SARS COV-2» (Innovative Support for Patients with SARS COV-2 Infections Registry – 

INSPIRE) беруть участь: Єльський університет (Yale University); Медичний центр 

Університету Раша (Rush University Medical Center), Університет штату Вашингтон 

(University of Washington); Технічний науковий центр Техаського університету в 

Х‟юстоні (University of Texas Health Science Center at Houston); Південно-західний 

медичний центр Техаського університету (University of Texas Southwestern Medical 

Center); Каліфорнійський університет (Лос-Анджелес, Сан-Франциско) (University of 

California (Los Angeles, San Francisco)) та Університет Томаса Джефферсона (Thomas 

Jefferson University). Фінансування надає Центр контролю та профілактики 

захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) (New COVID-19 Study…,  

2020). 

У межах проєкту впродовж 2-х років мають вестися спостереження за станом 

здоров‟я 4800 осіб із метою оцінки відтермінованих результатів інфекцій у різних 

вікових груп за напрямами: охорона здоров‟я, поточні клінічні події, фізичні та 

психічні функції, зокрема нейрокогнітивні функції та втома. Від учасників INSPIRE 
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вимагається реєстрація на платформі Hugo Health – системи медичних даних, що 

враховує визначене Законом «Про мобільність та підзвітність медичного 

страхування» (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA) право осіб 

на доступ до власної медичної інформації та збирає медичні дані від їхнього імені, 

дотримуючись найвищого ступеню конфіденційності. Однією з переваг цієї системи 

є придатність для збору масштабних даних. Набір добровольців для участі у 

клінічному дослідженні INSPIRE був розпочатий 1 грудня 2020 року. Проєктом 

передбачено залучення до контрольної групи 3600 осіб, які перехворіли на COVID-

19 та 1200 осіб, які не хворіли. Основним методом дослідження має стати 

опитування учасників, що не потребуватиме їхнього звернення до лікаря (New 

COVID-19 Study…, 2020). 

Отже, можемо констатувати, що клінічні дослідження, як напрям інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, спрямовані на пошук 

ефективних та безпечних способів і засобів збереження й відновлення здоров‟я з 

використанням новітніх розробок науки та техніки, а також шляхів ефективної 

протидії сучасним викликам, найгострішим із яких став COVID-19. 

 

4.2. Інженерія та дизайн як напрям інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США 

 

Розглядаючи інженерію та дизайн як напрям інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США, зауважимо, що в даному контексті йтиме мова, 

насамперед, про медичну або біомедичну інженерію, під якою мається на увазі 

застосування інженерних принципів та концепцій дизайну в медичній чи біологічній 

галузі в системі охорони здоров‟я з діагностичною, терапевтичною, реабілітаційною 

та/або іншою метою. 

Незаперечним є факт, що в сучасних умовах у системі охорони здоров‟я США 

і, відповідно, медичній освіті, активно розвивається досліджуваний напрям 

інноваційної діяльності. Оскільки біомедична інженерія передбачає застосування 

концепцій, знань і наукових підходів широкої сукупності інженерних дисциплін для 
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вирішення конкретних проблем, пов‟язаних з охороною здоров‟я, можливості 

взаємодії між інженерами та медиками є широкими й різноманітними. 

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду біомедичної інженерії як 

напряму інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США, вважаємо 

за доцільне з‟ясувати сутність означеного феномену. У той час як А. Пацела 

визначає біоінженерію як широкий загальний термін на позначення галузі в цілому 

(Pacela, 1990), більшість дослідників дотримуються думки, що біоінженерія є 

діяльністю, пов‟язану з біотехнологією та генетичною інженерією, тобто 

модифікацією клітин тварин або рослин, або частин клітин для покращення рослин 

або тварин, або для розвитку нових мікроорганізмів для корисних цілей (Enderle, 

Bronzino, 2012). 

Дослідники Дж. Ендерлі та Дж. Бронціно до типових завдань біомедичної 

інженерії відносять: 

 розвиток покращених видів рослин і тварин для виробництва продуктів 

харчування; 

 винахід нових медичних діагностичних тестів на захворювання; 

 виробництво синтетичних вакцин із клітин-клонів; 

 біоекологічну інженерію для захисту людей, тварин та рослин від 

токсичних речовин і забруднювачів; 

 вивчення взаємодії білок-поверхня; 

 моделювання кінетики росту клітин дріжджів та гібридом; 

 дослідження технології іммобілізованих ферментів; 

 розвиток лікувальних білків і моноклональних антитіл (Enderle, 

Bronzino, 2012). 

Отже, термін «біомедична інженерія» є узагальнювальним. Біомедичні 

інженери у своїй діяльності застосовують принципи електричної, хімічної, оптичної, 

механічної та інших видів інженерні для розуміння, модифікації або контролю 

біологічних систем (людей і тварин). 

Галузь біомедичної інженерії в сучасних умовах охоплює такі напрями, як 

біомеханіка; протезні пристрої та штучні органи; медична візуалізація; біоматеріали; 
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біотехнології; тканинна інженерія; нейронна інженерія; біомедичне 

приладобудування; біонанотехнології; фізіологічне моделювання; реабілітаційна 

інженерія; клінічна інженерія; біосенсори; медична та біоінформатика; медичний та 

біологічний аналіз. 

Основні види інноваційної діяльності біомедичних інженерів включають: 

 дослідження нових матеріалів для імплантованих штучних органів; 

 розробку нових діагностичних інструментів для аналізу крові; 

 створення програмного забезпечення для аналізу даних медичних 

досліджень; 

 аналіз небезпеки та ефективності медичних виробів; 

 створення нових систем діагностичної візуалізації; 

 проєктування телеметричних систем для моніторингу пацієнтів; 

 проєктування біомедичних датчиків; 

 створення експертних систем діагностики й лікування захворювань; 

 проєктування замкнутих систем управління для введення ліків; 

 моделювання фізіологічних систем людського організму; 

 проєктування приладів для спортивної медицини; 

 розробку нових стоматологічних матеріалів; 

 розробку засобів комунікації для людей з інвалідністю; 

 вивчення динаміки легеневої рідини; 

 вивчення біомеханіки організму людини; 

 створення матеріалу для заміни шкіри людини тощо (Enderle & Bronzino, 

2012). 

Слід наголосити, що поданий вище перелік не є вичерпним і залежить, 

насамперед, від потреб клінічного/дослідницького середовища, у якому 

здійснюється інноваційна діяльність. Разом із тим, вважаємо за доцільне зупинитися 

на окремих видах біомедичної інженерії детальніше. 
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Однією з найдавніших інновацій біомедичної інженерії є протезування, що 

почало активно розвиватися в період після Другої світової війни, коли 

безпрецедентна кількість ветеранів повернулася додому живими, але з інвалідністю.  

Під протезуванням мається на увазі будь-який внутрішній або зовнішній 

пристрій, що замінює втрачені частини або функції нервово-рухової системи, і може 

бути ортопедичним або керованим зовні. Пристрої із зовнішнім керуванням можуть 

живитися від самого тіла через міоелектрику або окремий блок живлення. Найбільш 

інноваційним нині є нейронне протезування. 

Нейронні пристрої можуть живитися як від людського тіла за допомогою 

електричних сигналів, що надходять через електроди від зовнішнього джерела до 

нейронів периферійних м‟язів, так і від зовнішнього джерела живлення. Нейронні 

протези використовують функціональну електричну стимуляцію (ФЕС) (functional 

electrical stimulation – FES) для відновлення сенсорних або рухових функцій. 

Означені протези мають потенціал для надання допомоги особам, які мають 

пошкодження спинного мозку або шийки матки (SCI та CI), відновлення функцій 

м‟язів та нижніх кінцівок. Стимуляція за допомогою електродів повинна досягати 

порогової частоти для досягнення тетанізації, або плавного руху м‟язового 

скорочення. Стимуляція нижче цієї частоти призводить до поодиноких посмикувань 

та втоми м‟язів. 

Слід зауважити, що нейронне протезування є досить поширеним напрямом 

інноваційної діяльності в медичних коледжах американських університетів. У 

даному контексті заслуговує на увагу наукова стаття-огляд стратегій нейронного 

протезування, що застосовуються в означених закладах, опублікована професором із 

біомедичної інженерії Уніерситету Південної Каліфорнії Г. Лоебом «Нейронне 

протезування: огляд емпіричних інженерних стратегій на противагу системним» 

(Loeb, 2018). 

Учений розглядає широке коло інновацій у галузі нейронного протезування, а 

саме: 

 пристрої, що дозволяють контролювати біль (транскутанні електричні 

нервові стимулятори (TENS), стимулятори спинного мозку (SCS) та інші прилади); 
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 пристрої глибокої стимуляції мозку (Deep Brain Stimulation – DBS); 

 кохлеарні імпланти; 

 штучні очі; 

 пристрої, що здійснюють нервово-м‟язової стимуляції; 

 пристрої, що покращують функцію сечовидільної системи; 

 пристрої, що покращують функцію шлунково-кишкового тракту; 

 електропрепарати для автономної модуляції; 

 пристрої, що дозволяють контролювати епілептичні напади; 

 пристрої, за допомогою яких установлюється зв‟язок мозку з 

комп‟ютером; 

 пристрої, спрямовані на вдосконалення психічного стану (Loeb, 2018). 

Наступним видом інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США є тканинна інженерія, що є відносно новою галуззю біомедичної інженерії, 

спрямованої на виробництво біологічної тканини ex vivo або in vitro (поза тілом), 

або впровадження нових досягнень, що сприяють відновленню та зростанню 

існуючих тканин in vivo (всередині тіла). У випадку ex vivo біоштучні тканини (ті, 

що складаються як із синтетичних, так і з природних матеріалів) використовуються 

як альтернатива трансплантації органів або розроблені для вивчення поведінки 

тканин in vitro. Деякі важливі питання в цій галузі включають виділення клітин, 

контроль за організацією та функціями клітин, збільшення масштабу до 

повноцінних біоштучних тканин і виробництво біоматеріалів. 

Хоча найбільш відомі здобутки тканинної інженерії були в епітеліальних 

тканинах, у сучасних умовах дослідники медичних коледжів університетів США 

також проводять клінічні випробування щодо реконструкції хрящової, кісткової, 

нервової та печінкової тканин. Трансплантати використовуються для лікування 

будь-якого типу пошкодження шкіри, включаючи опіки, пролежні, виразки 

венозного стазу та виразки діабету. Полімерні трубки імплантуються для сприяння 

регенерації нервів через пошкодження або порушення центральної та периферичної 

нервової системи (Enderle, Bronzino, 2012). 
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Тканинна інженерія передбачає також заміну суглобів, зокрема відновлення 

сполучної тканини й кісткові трансплантати. У разі створення тканин підшлункової 

залози та печінки використовується модель біореактора. Біореактори є системами, 

які складаються з великої кількості клітин, які на вході приймають реагенти, а на 

виході випускають набір продуктів. Біореактори також використовуються для 

виробництва клітин крові з кровотворної тканини. Існує два типи біореакторних 

систем –порожнисті волокна та системи на основі мікроносіїв. 

Показовим прикладом інноваційної діяльності в галузі тканинної інженерії є 

діяльність Медичного коледжу штату Вісконсин (Medical College of Wisconsin), у 

якому функціонує низка лабораторій тканинної інженерії, зокрема: 

 Лабораторія серцево-судинної регенеративної інженерії (Cardiovascular 

Regenerative Engineering Laboratory – CaRE Lab Під) – розробляє замінники живих 

тканин, використовуючи підходи до регенеративної інженерії та біомедичні 

нанотехнології. Лабораторія спеціалізується на розвиткові живих кровоносних 

судин, серцевих клапанів, судинних та серцевих латок, які мають здатність до 

реконструкції, самовідновлення й росту; 

 Лабораторія біології обчислювальних систем (Computational Systems 

Biology Laboratory – CSBL) – використовує інтегрований експериментально-

обчислювальний підхід до моделювання задля виявлення кінетичніх та 

молекулярних механізмів та пов‟язаних із ними біохімічних рушіїв, що регулюють 

функції мітохондрій, клітин та тканин/органів за здорових умов, а також з‟ясування, 

яким чином збої в роботі мітохондріальних та клітинних механізмів призводять до 

порушення функцій тканин/органів та патогенезу різних захворювань; 

 Лабораторія біоматеріалів та гістології OREC (OREC‟s Biomaterials & 

Histology Laboratory – BIMA) – здійснює оцінку наповнювачів кісткових порожнин 

та замінників кісткових трансплантатів, механізмів і клінічного застосування 

остеоіндуктивних матеріалів та оцінку матеріалів для ортопедичних і хребетних 

апаратів; 

 Лабораторія регенеративної тканинної інженерії (Tissue Regenerative 

Engineering Laboratory – TRE Lab) – працює над розробленням біофункціональних 
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тканин, намагаючись забезпечити передові терапевтичні можливості для пацієнтів, 

які страждають такими захворюваннями, як розщеплення піднебіння та судинні 

захворювання (Medical College of Wisconsin. Molecular, Cellular & Tissue Engineering 

Laboratories). 

Наступним актуальним напрямом інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США є дослідження стовбурових клітин, що має потужний потенціал 

для докорінних змін у розумінні та лікуванні людських хвороб. Активація 

стовбурових клітин для відновлення тканин або безпосереднє виділення та 

трансплантація стовбурових клітин тканин є основою регенеративної медицини. 

У своїй експериментальній діяльності дослідники використовують два різні 

типи стовбурових клітин – ембріональні та індуковані плюрипотентні. Ембріональні 

стовбурові клітини надходять від ембріонів, які в основному поставляються 

клініками екстракорпорального запліднення через чотири-п‟ять днів після 

запліднення. У цей момент стовбурові клітини або самостійно відновлюються, або 

фіксуються та диференціюються. Самовідновлення або регенерація означає, що 

стовбурова клітина буде розмножуватися без будь-яких зобов‟язань щодо розвитку. 

По суті, стовбурова клітина залишається стовбуровою клітиною. Диференціація – це 

експресія тканинних або клітинно-специфічних генів. Для більшості тканин 

людського організму клітини будуть диференційовані. Однак, у деяких випадках 

потрібна динамічна операція, і, таким чином, популяція дорослих стовбурових 

клітин зберігається з метою регенерації (Enderle, Bronzino, 2012). 

У даному контексті заслуговує на увагу міждисциплінарна докторська 

програма з біології стовбурових клітин та регенеративної медицини (Stem Cell 

Biology and Regenerative Medicine – SCBRM), запроваджена Медичною школою 

Стенфордського університету (Stanford University School of Medicine), що стала 

першою у світі програмою підготовки докторів філософії, яка пропонує 

спеціалізовану підготовку на перетині фундаментальних та клінічних наук з 

особливим акцентом на біології стовбурових клітин та регенеративній медицині. 

У межах означеної програми здобувачі вищої освіти третього рівня виконують 

під керівництвом досвідчених учених широкий спектр досліджень, спрямованих на 
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виявлення механізмів, що дозволяють клітинам передавати сигнали одна одній 

(наприклад, зв‟язок між стовбуровими клітинами та їхніми нішами), з‟ясування, 

яким чином ідентичність різних типів клітин установлюється під час розвитку, – із 

стовбурових клітин або шляхом індукованого перепрограмування клітин, і як 

відбувається старіння тварин-моделей. Здобувачі освіти також розробляють 

ефективні терапевтично релевантні стратегії редагування геному, розробляють 

терапію на основі стовбурових клітин наступного покоління, досліджують 

успадковану основу складних захворювань людини шляхом упровадження 

генетичних варіантів у культивовані стовбурові клітини та спрямовують 

диференціацію стовбурових клітин in vitro в терапевтично цінні типи клітин. 

Здобувачі освіти використовують інноваційні технології, включаючи редагування 

геномів, одноклітинні транскрипційні та хроматинові аналізи, найсучаснішу 

мікроскопію та вдосконалені системи культури стовбурових клітин (Stanford 

Medicine. About the Stanford Interdisciplinary PhD Program in Stem Cell and 

Regenerative Medicine, n.d.). 

У цьому аспекті інноваційної діяльності Медична школа Стенфордського 

університету здійснює дослідження за такими основними напрямами: 

 дослідження зрілих стовбурових клітин тканин або органів – учені 

розширюють своє розуміння відомих стовбурових клітин, які продовжують 

функціонувати протягом життя, так званих «дорослих» стовбурових клітин, зрілих 

тканин або клітин органів, які включають кровотворні, нервові, шкірні та скелетні 

м‟язи стовбурові клітини. Дослідження в цій галузі також спрямовані на розуміння 

клінічного застосування цих стовбурових клітин, у таких напрямах, як регенерація 

хворих або пошкоджених органів і тканин; 

 дослідження людських ембріональних та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин (iPS) – учені вивчають, як створюються 

ембріональні клітини і як вони диференціюються, щоб стати різними тканинами в 

організмі. Розуміння механіки ембріональних стовбурових клітин цілком може 

стати ключем до найбільш драматичних проривів у медичній регенерації. Також 

дослідники отримали можливість виробляти ембріональні клітини зі зрілих 
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клітин і навіть створювати стовбурові клітини безпосередньо зі зрілих клітин, не 

проходячи стадії iPS; 

 дослідження нових ліній стовбурових клітин – учені вивчають, як можна 

створити стовбурові клітини зі спеціалізованих клітин, які виросли зі стадії 

стовбурових клітин. Це дослідження включає використання технології перенесення 

ядер (nuclear transfer – NT) та технології індукованої плюрипотентної стовбурової 

клітини (iPS) для створення нових ліній стовбурових клітин, що виступають 

моделями для вивчення й лікування таких захворювань, як рак, діабет, серцево-

судинні захворювання, аутоімунні захворювання та нейродегенеративні розлади, 

такі як хвороба Альцгеймера, Паркінсона та Лу Геріга; 

 дослідження ракових стовбурових клітин – саме вчені означеної 

медичної школи зіграли ключову роль у виявленні та вивченні ракових стовбурових 

клітин, що, як вважають, лежать в основі руйнівного потенціалу раку. Медична 

школа Стенфордського університету продовжує залишатися глобальним епіцентром 

дослідження ракових стовбурових клітини. Учені мають на меті проведення 

доклінічних досліджень задля розроблення нових терапевтичних підходів до 

знищення ракових стовбурових клітин із перенесенням цих результатів у клінічні 

випробування (Stanford Medicine. Research.). 

Не залишаються осторонь дослідження стовбурових клітин досвідчені й 

молоді вчені з Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії. Як 

наголошено на сайті закладу (https://keck.usc.edu/research/about-keck-school-of-

medicine-research/), їхні знахідки є принципово новими знаннями в галузі 

досліджень стовбурових клітин і призвели до ключових технологічних інновацій, 

що, за версією журналу Science, увійшли до топ-10 провідних світових досягнень 

2010 року. Два проєкти Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії – 

Каліфорнійський проєкт з лікування сліпоти (California Project to Cure Blindness) та 

Терапія стовбуровими клітинами проти СНІДу (Stem Cell Therapy for AIDS) – 

отримали дві престижні премії від Каліфорнійського інституту регенеративної 

медицини (Keck School of Medicine of USC. About Our Research). 
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Потужним напрямом інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США є генна інженерія. Слід наголосити, що поряд із терміном 

«генна інженерія» на позначення феномену прямого маніпулювання генами 

організму вченими використовуються терміни рекомбінантна ДНК, генетична 

модифікація/маніпуляція (ГМ), сплайсинг генів тощо. На відміну від традиційного 

розведення, непрямого методу генетичних маніпуляцій, генна інженерія 

використовує сучасні інструменти, такі як молекулярне клонування та 

трансформація, щоб безпосередньо змінити структуру й характеристики генів-

мішеней. 

Зокрема, групою вчених з Університету Іллінойсу в Чикаго (University of 

Illinois Chicago) (Ш. Гао, Я. Дай, Д. Реман) було розроблено програмне 

забезпечення, за допомогою якого дослідники можуть більш ефективно 

ідентифікувати регулятори генів. Система використовує алгоритм машинного 

навчання, щоб передбачити, які фактори транскрипції, найімовірніше, будуть 

активними в окремих клітинах. 

Під факторами транскрипції маються на увазі білки, що зв‟язуються з ДНК і 

контролюють, які гени «вмикаються» або «вимикаються» всередині клітини. Ці 

білки є важливими для біомедичних дослідників, оскільки розуміння та 

маніпулювання цими сигналами в клітині можуть стати ефективним способом 

відкриття нових методів лікування низки захворювань. Проте всередині людських 

клітин існують сотні факторів транскрипції, що ускладнює пошук найбільш 

активних із них – виражених або «увімкнених» – у різних типах клітин, які могли б 

використовуватися як мішені ліків. 

За свідченням професора кафедри медицини Медичного коледжу 

Університету Іллінойсу в Чикаго Джеліс Реман, «однією з проблем в означеній 

галузі є те, що одні й ті самі гени можуть бути «увімкнені» в одній групі клітин, але 

«вимкнені» в іншій групі клітин у межах одного органу … Можливість зрозуміти 

активність факторів транскрипції в окремих клітинах дозволила би дослідникам 

вивчити профілі активності в усіх основних типах клітин основних органів, таких як 

серце, мозок або легені» (процитовано в Carey, 2021). 
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Учені побудували Модель активності факторів транскрипції Байєса (Bayesian 

inference transcription factor activity model – BITFAM), засновану на 

фундаментальному біологічному принципі, що відмінності в профілях секвенування 

ДНК одиночних клітин (scRNA-seq) чітко відбивають основні стани активності 

фактору транскрипції. Означену модель було випробувано в клітинах тканин 

легенів, серця та мозку (Gao, Dai, Rehman, 2021). 

На думку докторанта кафедри біоінженерії Університету Іллінойсу в Чикаго 

Ш. Гао, запропонований підхід не лише визначає значущі дії факторів транскрипції, 

але й також дає цінну інформацію про основні механізми регулювання факторів 

транскрипції: «Наприклад, якщо 80 % мішеней конкретного фактора транскрипції 

ввімкнено всередині клітини, це говорить про те, що його активність є високою. 

Надаючи такі дані для кожного фактора транскрипції в клітині, модель може дати 

дослідникам гарне уявлення про те, на які з них слід звернути увагу під час 

вивчення нових мішеней лікарських засобів для роботи над цим типом клітин» (Gao, 

Dai, Rehman, 2021). 

Слід зауважити, що серед актуальних напрямів біоінженерних досліджень 

співробітників та студентів Університету Іллінойсу в Чикаго окреме місце 

посідають наукові розвідки, присвячені COVID-19. 

Зокрема, під керівництвом доцента Чж. Пенга, студенти Т. Леонг та Ч. Волеті 

створили «грубозернисті» моделі двох важливих типів білків: білків-шипів, що 

характеризують зовнішній вигляд вірусу SARS-CoV-2 та білків-рецепторів ACE2 у 

клітинах людини, які забезпечують точку прикріплення шипів коронавірусу. 

Запропоновані моделі дозволяють отримати спрощені уявлення про те, як молекули 

поводяться та взаємодіють, і стануть у нагоді дослідникам під час вивчення 

складних процесів, що відбуваються в організмі, коли коронавірус потрапляє 

всередину клітин. 

Дослідники зазначають, що розроблені моделі допомогли підтвердити думку 

наукової громади про те, що зв‟язування білка-шипа з рецептором АСЕ2 відіграє 

критичну роль, коли вірус уперше проникає в клітини людини. Він додав, що вони 

також виявили, що білок шипа гнучкий і здатний згинатися таким чином, що 
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оптимізує його шанси прорвати рецептор ACE2 (University of Illinois Chicago. 

Bioengineers design coronavirus model). 

Для проведення експерименту вчені використовували програмне забезпечення 

молекулярної динаміки під назвою NAMD та VMD для імітації фізичних рухів 

атомів та молекул, що моделюють як рецептор ACE2, так і вірус SARS-CoV-2 на 

основі реальних даних, задля унаочнення процесу ендоцитозу, за допомогою якого 

речовини, такі як вірус, потрапляють усередину клітин. 

Чж. Пенг зазначив, що імітувати цей процес було складно, оскільки він 

включає мільйони атомів, але команда вирішила це питання, використовуючи 

суперкомп‟ютер Theta в Аргонській національній лабораторії (Argonne National 

Laboratory). 

Незважаючи на той факт, що робота над моделями білків, вірусів та клітинної 

мембрани все ще триває, проміжні результати дослідження дають відправну точку 

для визначення, яка частина білка-шипа та яка частина рецептора АСЕ2 зв‟язуються 

між собою. Виявлення цих частин може допомогти вченим розробити противірусні 

засоби, які би запобігли проникненню означеного шипа в людські клітини 

(University of Illinois Chicago. Bioengineers design coronavirus model). 

Важливим напрямом біомедичної інженерії в медичних коледжах 

університетів США є медична візуалізація. Під медичною візуалізацією маються на 

увазі методи та процедури, націлені на отримання відтворень частин людського тіла 

в лікувально-діагностичному процесі. 

За слушним твердженням фахівців із Національної асоціації виробників 

електротехніки (National Electrical Manufacturers Association), медична візуалізація 

змінила науку про охорону здоров‟я. Інноваційна діяльність у галузі медичної 

візуалізації призвела до появи більш швидких і точних зображень, процедури 

отримання яких стали менш інвазивними. Це спричинило широке використання 

візуалізації в більшій кількості випадків та для більшої кількості пацієнтів. Якщо 

раніше візуалізація вважалась інструментом діагностики хвороб, то в сучасних 

умовах вона також використовується для лікування, контролювання та 

прогнозування хвороб. Використання медичної візуалізації стало необхідністю 
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майже для всіх основних медичних станів та захворювань, вона є одним зі 

стандартів нової медичної допомоги при таких захворюваннях, як: онкологічні, 

серцево-судинні, травми та неврологічні стани тощо. 

Поняття «медична візуалізація» охоплює широке коло методів 

рентгенологічної візуалізації, такі як: рентгенографія; флюороскопія; магнітно-

резонансна томографія; УЗД; ендоскопія; еластографія; тактильне зображення; 

термографія; технології функціональної візуалізації медичної фотографії та ядерної 

медицини, наприклад позитронно-емісійна томографія (ПЕТ). Крім того, медичною 

візуалізацією є магнітоенцефалографія (МЕГ), електрокардіографія (ЕКГ) та 

електроенцефалографія (ЕЕГ) (Medical Imaging, n.d.). 

Зауважимо, що інноваційна діяльність та підготовка фахівців у галузі 

медичної візуалізації здійснюється такими закладами, як Медичний коледж Дж. Роя 

та Люсіль А. Карвер університету штату Айова, Медичний коледж Університету 

медичних наук штату Арканзас, Медична школа Сан Дієго Каліфорнійського 

університету та ін. 

Зокрема, Е. А. Гофман, професор радіології, медицини та біомедичної 

інженерії в Медичному коледжі Дж. Роя та Люсіль А. Карвер Університету штату 

Айова створив і очолив Розширену лабораторію легеневої фізіологічної візуалізації  

та Комплексний центр візуалізації легень Айови при Університеті штату Айова 

(University of Iowa Health Care. Eric Hoffman, PhD). 

Разом із групою дослідників він розробив динамічний просторовий 

реконструктор – єдиний у своєму роді КТ-сканер, який міг збирати до 240 суміжних 

КТ ділянок тіла кожну 1/60 секунди. Упродовж своєї кар‟єри він використовував 

передові методи візуалізації для вивчення основної фізіології дихання, зосередженої 

переважно на механізмах вентиляції, гетерогенності перфузії та регіональній 

механіці легень. 

Зовсім нещодавно, на додаток до продовження фундаментальних 

фізіологічних досліджень легенів, він створив комбінацію одно- та 

багатоспектральної багатодетекторної рядкової спіральної КТ-візуалізації для 

об‟єктивного відстеження патології та патофізіології легенів людини з особливим 



334 

акцентом на запальні захворювання легенів. Центральним елементом APPIL є 

комп‟ютерний сканер Siemens SOMATOM Force. 

У 2018 р. професор Е. А. Гофман отримав звання заслуженого дослідника 

Академії радіології та біомедичної візуалізації. Також учений отримав премію 

Джона Веста 2013 р. за видатний внесок у сферу функціональної легеневої 

візуалізації від Міжнародного семінару з легеневої функціональної візуалізації, 

премію за наукові досягнення імені Джозефа Р. Родарте від Асамблеї респіраторної 

структури та функцій Американського торакального товариства та премію імені 

Альтона Окснера 2018 р. «Про взаємозв‟язок куріння та хвороб». Інноваційна 

діяльність Лабораторії професора Е. А. Гофмана в Медичному коледжі 

Університету штату Айова спрямована на використання передових методів 

візуалізації для дослідження нормальної та патологічної фізіології легенів із 

конкретними сферами, що становлять інтерес до запальних захворювань легенів, 

включаючи ХОЗЛ, астматичні та екологічно обумовлені патології. APPIL служить 

радіологічним центром для численних масштабних досліджень, що використовують 

візуалізацію для визначення фенотипу легенів як складову дослідження (University 

of Iowa Health Care. Eric Hoffman, PhD). 

У межах висвітлення особливостей інженерії та дизайну як напрямів 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США вважаємо за 

доцільне звернутись і до біомедичного приладобудування як напряму біомедичної 

інженерії, що фокусується на пристроях та механіці, які використовуються для 

вимірювання, оцінки й лікування біологічних систем. 

Більшість інноваційних продуктів у галузі біомедичного приладобудування 

було створено за останні 15-20 років. Запровадження біомедичних пристроїв 

здійснило революцію в галузі медицини та значно полегшило лікування пацієнтів. 

Головним принципом дії біомедичних пристроїв є перетворення сигналів, знайдених 

усередині тіла, в електричні. 

У сучасних умовах основними напрямами досліджень у галузі біомедичного 

приладобудування в медичних коледжах університетів США є: 



335 

 мініатюризація традиційних біомедичних пристроїв для розгляду 

окремих клітин або мікромасштабних тканин; 

 адаптація традиційних біомедичних пристроїв для поширення та 

розгортання за межами традиційного середовища догляду, наприклад, удома та в 

умовах нестачі ресурсів (Berkeley Bioengineering. Research. Bioinstrumentation, n.d.). 

Слід наголосити, що одним із лідерів у галузі біомедичної інженерії та 

дизайну серед медичних коледжів університетів США, у якому представлені 

практично всі окреслені в даному підрозділі напрями, є Медична школа 

університету Джонза Гопкінза (Johns Hopkins University School of Medicine). 

Далі схарактеризуємо основні напрями інноваційної діяльності Медичної 

школи університету Джонза Гопкінза, що слугують показовим прикладом цілісної 

системи інноваційної діяльності досліджуваних закладів у галузі біоінженерії та 

дизайну. 

Наука про біомедичні дані (Biomedical Data Science) – включає аналіз масивів 

біомедичних даних задля виявлення особливостей функціонування живих систем. 

Академічні та дослідницькі програми в означеній галузі сфокусовані на розробці 

нових технологій аналізу даних для розуміння механізмів захворювання та 

забезпечення покращеної медичнї допомоги за менші витрати. Студенти Медичної 

школи університету Джонза Гопкінза у співпраці з викладачами працюють над 

розробкою нових хмарних технологій і методів аналізу даних, які покращать 

процеси діагностики й лікування захворювань. Крім того, студенти та викладачі 

розробляють інноваційні методи аналізу масивів біомедичних даних, що дозволяють 

отримати нові знання про функціонування живих систем. 

Основні напрями досліджень включають: 

 обчислювальні науки (налагодження взаємодії між інформатикою, 

математикою та біомедичною інженерією для вдосконалення обчислювальних 

технологій з метою вирішення широкого кола питань персоналізованої медицини); 

 машинне навчання та науки про дані (створення високопродуктивного 

програмного забезпечення для вилучення символічної та онтологічної інформації з 

масивів даних за допомогою машинного навчання); 
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 біомедичні дані (інтеграція біомедичних даних із високопродуктивними 

обчислювальними засобами задля аналізу кількох терабайт даних, які 

використовуються в сучасних інструментах машинного навчання та штучного 

інтелекту); 

 науку як послугу (пошук наукових рішень, інтегрованих у програмне 

забезпечення, розроблення нових хмарних технологій для обміну масивів даних та 

інструментів); 

 біомедичні хмари (створення ключових ресурсів для покращення якості 

надання медичної допомоги) (Johns Hopkins School of Medicine. Biomedical Data 

Science, n.d.). 

Обчислювальна медицина (Computational Medicine) – спрямована на 

покращення охорони здоров‟я шляхом розробки обчислювальних моделей 

захворювання, персоналізації означених моделей із використанням даних пацієнтів 

та їх застосування для покращення діагностики та лікування захворювання. Фахівці 

використовують ці моделі пацієнтів з метою виявлення нових біомаркерів ризику, 

передбачення прогресування захворювань, розроблення оптимального лікування та 

визначення нових мішеней ліків. Студенти досліджуваної медичної школи 

розробляють нові рішення в галузі персоналізованої медицини, будуючи 

обчислювальні моделі з молекулярної біології, фізіології та анатомії здоров‟я та 

хвороб людини. Також студенти й викладачі є новаторами в розробленні та 

застосуванні конкретних для пацієнта кількісних моделей, які можуть бути 

використані в клініці для розуміння, діагностики та лікування захворювання. 

Основними напрямами досліджень студентів і викладачів є: 

 обчислювальна молекулярна медицина – вивчення молекулярних мереж, 

ймовірних і малоймовірних концентрацій біомолекул та їх зміни в часі задля 

прийняття більш обґрунтованих клінічних рішень; 

 обчислювальна фізіологічна медицина – розроблення моделей хвороб, 

які поєднують інформацію на різних рівнях біологічної організації – від молекул і 

клітин до тканин та систем органів – і застосовання означених моделей для догляду 

за пацієнтами; 
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 обчислювальна анатомічна медицина – застосування математичної теорії 

для моделювання анатомічних структур та їхніх змін у стані здоров‟я та 

захворювання, наприклад, виявлення відмінностей у формі мозку та зв‟язках під час 

нейропсихіатричних захворювань та порушень нейророзвитку або класифікація змін 

у формі серця та русі, що характеризують серцеві захворювання; 

 обчислювальна охорона здоров‟я – інтеграція обробки біомедичних 

сигналів, обчислювального моделювання, машинне навчання та медичної 

інформатики для розроблення нових підходів у персоналізованій медицині за 

допомогою електронних медичних записів, даних фізіологічних часових рядів та 

геноміки (Johns Hopkins School of Medicine. Computational Medicine, n.d.). 

Геноміка та системна біологія – сфокусована на встановленні зв‟язків між 

інформацію в геномі та епігеномі з функціями біологічних систем – від клітин до 

тканин та органів. Студенти та співробітники Медичної школи Університету Джонза 

Гопкінза розробляють нові обчислювальні та експериментальні методи для 

систематичного аналізу геномів, будують моделі, що мають шкали тривалості й 

часу, і використовують синтетичну біологію для розробки нових біомедичних 

систем для охорони здоров‟я людини. Під час навчання студенти розробляють 

інструменти для розуміння генетичної, молекулярної та клітинної поведінки, що 

спричиняє захворювання. Також студенти та викладачі впроваджують нові 

технології, щоб зрозуміти, як взаємодія між молекулами, клітинами, тканинами та 

органами підтримує здоров‟я та провокує розвиток хвороби. Основні напрями 

досліджень у галузі геноміки та системної біології охоплюють: 

 збір геному – розроблення нових методів складання геномів, які можуть 

відтворити геноми будь-якого розміру за останніми технологіями секвенування; 

 транскриптоміку та секвенування РНК – розроблення обчислювальних 

методів для перетворення даних у точні показники активності генів та порівняння 

експресії генів у різних умовах; 

 персональну геноміку та моделювання даних – розроблення нових 

методів широкомасштабного комплексного аналізу геномних, епігеномічних та 
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транскриптомічних даних для кращого прогнозування впливу генетичних варіантів 

на здоров‟я людини; 

 геномну та епігеномну інженерію – використання нових інструментів 

для редагування геному та епігеному й виявлення зв‟язків між навколишнім 

середовищем та генетикою для профілактики та лікування хвороб; 

 послідовність нанопор – розроблення нових технологій для визначення 

послідовності та епігенетичних модифікацій окремих молекул ДНК для 

персоналізованої медицини; 

 інженерію долі клітин – керування переходами долі клітин за 

допомогою вивчення, яким чином геноми забезпечують просторово-часовий 

контроль експресії генів; 

 синтетичну біологію – розроблення, виготовлення та інтеграція нових 

біологічних компонентів, починаючи від окремих генів і закінчуючи цілими 

хромосомами та геномами (Johns Hopkins School of Medicine. Genomics & Systems 

Biology, n.d.). 

Візуалізація та медичні прилади (Imaging & Medical Devices) – передбачають 

вимірювання просторових і часових розподілів та сигналів у різних масштабах (від 

молекул і клітин до органів та цілих популяцій). Поєднуючи математику, фізику та 

біологічні системи з розробкою нових пристроїв та обчислювальних алгоритмів, 

академічні та дослідницькі програми медичної школи зосереджуються на нових 

технологіях та інтенсивному аналізі даних, включаючи: технології візуалізації: 

оптичну, рентгенівську, КТ, МРТ, ультразвукову та молекулярну візуалізацію; 

аналіз зображення – реєстрацію та реконструкцію зображення; отримання знань із 

даних зображення; нові медичні прилади – широкий діапазон діагностичних та 

терапевтичних пристроїв, зумовлених клінічними потребами. Освітня програма 

охоплює математичні основи, фізику технологій візуалізації, проєктування та 

розробку приладів на основі клінічних потреб, а також обчислювальні методи 

обробки й аналізу зображень. Окрім знань про реальні клінічні системи та дані, 

студенти вивчають аналіз даних, моделювання та методи комп‟ютерного 
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моделювання. Практичний досвід в аудиторії, дослідницькій лабораторії та 

клінічних умовах пов‟язує освіту з практичними випадками з реального життя. 

Студенти та викладачі впроваджують нові технології візуалізації задля 

поліпшення діагностики захворювання й керівництва клінічними процедурами, 

проводячи дослідження за такими основними напрямами: 

 розширена біофотоніка – використання інноваційних технологій 

оптичної візуалізації, включаючи флуоресцентну та томографічну мікроскопію та 

ендоскопію, для раннього виявлення захворювання; 

 аналіз зображення та реєстрація – застосування математичних моделей 

для деформаційного вирівнювання мультимодальних зображень та аналізу 

інформації, щоб зрозуміти відповіді на хворобу та терапію хвороби Альцгеймера й 

інших неврологічних розладів; 

 алгоритми візуалізації – розроблення алгоритмів візуалізації з 

використанням високоточних фізичних моделей, надійних статистичних методів та 

машинного навчання із застосуваннями в обчислювальній візуалізації та 

вдосконаленій реконструкції зображень під час МРТ, КТ та ядерної візуалізації; 

 нові системи візуалізації – розроблення нових технологій візуалізації для 

оптичної ендоскопії, молекулярної візуалізації, ультразвуку, КТ та МРТ; 

 втручання, керовані візуалізацією – створення нових платформ і методів 

обробки зображень, таких як КТ із конусним промінням, реєстрації зображень, 

навігації та робототехніки з метою використання візуалізації у високоточних 

втручаннях (Johns Hopkins School of Medicine. Imaging & Medical Devices, n.d.). 

Імунна інженерія (Immunoengineering) використовує сили імунної системи для 

лікування таких захворювань, як рак, а також сприяє регенерації та загоєнню 

тканин. Освітня програма передбачає вивчення досліджуваного феномену на 

молекулярному, клітинному та системному рівнях. Особливий акцент робиться на 

інноваційних матеріалах та методах, спрямованих на залучення імунної системи 

організму для боротьби з хворобами, а також сприяння відновленню та загоєнню 

тканин. Студенти розробляють нові біоматеріали, вакцини, терапевтичні засоби та 

системи, щоб зрозуміти функцію імунних клітин та керувати їх поведінкою. 
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Студенти та викладачі здійснюють наукові дослідження за низкою напрямів, а 

саме: 

 біоміметичні матеріали – здійснення контролю сигналів, які регулюють 

реакції імунних клітин у макро- та наномасштабі через біомімікрію та 

вдосконалений дизайн матеріалів; 

 регенеративна імунологія та старіння – створення інноваційних 

платформ, які модулюють вроджену та адаптивну імунну реакцію для сприяння 

регенерації тканин і загоєння ран; дослідження впливу старіння на імунну систему 

та її функції у відновленні і хворобах; 

 імуноонкологія – упровадження інноваційних платформ, які модулюють 

імунні реакції, задля підвищення ефективності вакцин, покращення системи 

доставки ліків і підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань; 

 захист господаря (Host Defense) – розроблення нової матеріальної та 

клітинної терапії для виправлення неправильної імунної відповіді в разі 

аутоімунних нападів і порушень або для аугментації – у разі звільнення організму 

від чужерідних загарбників; 

 системна імунологія та обчислювальна імунотехніка – дослідження 

способів зв‟язку імунних клітин між собою і тканинами для виконання своїх 

функцій; створення системних моделей функцій клітин і тканин, які будуть 

використовуватися в експериментальними та трансляційних дослідженнях, та 

використання біоінформатики для покращення відкриття неоантигенів; 

 молекулярна інженерія – перероблення природних білків і створення 

абсолютно нових білків як інструментів для розуміння та маніпулювання імунною 

реакцією; пошук біотехнологій для управління функціями імунних клітин (Johns 

Hopkins School of Medicine. Immunoengineering, n.d.). 

Нейроінженерія (Neuroengineering) – включає фундаментальні, 

експериментальні, обчислювальні, теоретичні та кількісні дослідження, спрямовані 

на розуміння й посилення функцій мозку в галузі здоров‟я та хвороб у кількох 

просторово-часових масштабах. Освітня програма спрямована на навчання 

студентів розробляти й застосовувати нові технології для розуміння та лікування 
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неврологічних розладів. Студенти створюють інструменти для визначення, 

контролю, удосконалення або блокування нейронних мереж у точних просторових і 

часових областях. Крім академічної складової, студенти спільно з викладачами 

впроваджують нові технології для модуляції функцій нервової системи для 

покращення скринінгу, діагностики, прогнозування, реабілітації й відновлення та 

здійснюють дослідження за такими основними напрямами: 

 нейроексперименти (NeuroExperiments) – розроблення та використання 

експериментальних методів вимірювання й маніпулювання когнітивними функціями 

мозку, зокрема нових методів у системі нейронауки та картографування мозку; 

 нейротек (NeuroTech) – розроблення та впровадження інструментів для 

виявлення й контролю мозку та поведінки людини (нейроморфна інженерія, 

інтелектуальні агенти, протезні пристрої та роботи); 

 нейродані (NeuroData) – створення інтенсивних наукових можливостей 

для мозку, інтегруючи нейроінформатику, обчислювальну нейронауку та системи 

машинного навчання для аналізу й моделювання масивів даних нейронаук будь-

якого розміру; 

 нейровідкриття (NeuroDiscovery) – відкриття основних принципів 

нейронного та коннектомного кодування, вивчення внутрішньої системи координат 

мозку й намагання розшифрувати неперевершену здатність мозку розуміти складні 

явища; 

 нейроздоров‟я (NeuroHealth) – удосконалення, відновлення та 

збільшення нормальної та порушеної нервових функцій, зосереджуючись на 

діагностиці, прогнозі та лікуванні розладів нервової системи (Johns Hopkins School 

of Medicine. Neuroengineering, n.d.). 

Трансляційна клітинна та тканинна інженерія (Translational Cell & Tissue 

Engineering) – розроблення та транслювання інноваційних технологій для посилення 

або відновлення функцій на молекулярному, клітинному та тканинному рівнях. Як 

зазначено на сайті закладу (https://www.bme.jhu.edu/research/research-

areas/translational-cell-and-tissue-engineering/), Медична школа університету Джонза 

Гопкінза є лідером у галузі трансляційної клітинної та тканинної інженерії, яка 



342 

поєднує відкриття, інновації та трансляцію через фундаментальні наукові, технічні 

та клінічні дослідження. У межах освітньої програми з трансляційної клітинної та 

тканинної інженерії студенти розробляють нові методики й біоматеріали для 

керівництва поведінкою клітин і відновлення пошкоджених тканин та органів. 

Основні напрями досліджень у цій галузі охоплюють: 

 молекулярні та клітинні біотехнології – винаходження нових 

біологічних технологій для створення нових клітинних мікросередовищ, цільових 

платформ доставки ліків та інженерної роботи клітин як ex vivo, так і in vivo; 

 навчальні матеріали – здійснення контролю сигналів, що регулюють 

клітинні реакції в макро- та наномасштабі за допомогою високопродуктивних 

платформ для синтезу й екранування, інструментів тривимірного друку та дизайну 

функціональних матеріалів; 

 клітинна терапія – перепрограмування клітини як жива терапія для 

цільового лікування захворювань; 

 біовиробництво – створення можливості для транслювання біологічних 

та клітинних технологій для нової світової біоекономіки; 

 обчислювальна регенеративна інженерія – з‟ясування динамічної 

поведінки клітин, інтегрованих у різні масштаби довжини, починаючи від молекул і 

закінчуючи тканинами (Johns Hopkins School of Medicine. Translational Cell & Tissue 

Engineering, n.d.). 

Отже, можемо констатувати, що інженерія та дизайн є важливими напрямами 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Як засвідчив аналіз 

наукової літератури та сайтів низки медичних коледжів американських 

університетів, як правило, заклади фокусуються на декількох напрямах біоінженерії, 

що зумовлено наявністю відповідної матеріально-технічної, лабораторної та 

клінічної бази. Разом із тим, деякі заклади, наприклад, Медична школа Університету 

Джонза Гопкінза, розвивають широке коло напрямів біомедичної інженерії. 

Важливою рисою інноваційної діяльності досліджуваних медичних коледжів є 

поєднання в освітніх програмах для здобувачів вищої освіти всіх трьох рівнів 

(бакалаврського, магістерського та докторського) академічної та дослідницької 
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складової, що передбачає одночасне ознайомлення з інноваційними здобутками в 

галузі біомедичної інженерії та безпосередню участь у науково-дослідницькій 

діяльності медичного коледжу під керівництвом досвідчених викладачів. 

 

4.3. Трансфер продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США 

 

Трансфер продуктів інноваційної діяльності, як було зазначено в п. 2.4, 

здійснюється в межах імплементації положень Закону Бея-Доула (1980) та поправок 

до нього, прийнятих протягом наступних сорока років. Згідно з Доповіддю 

Рахункової палати США комітетам Конгресу «Трансфер технологій» (General 

Accounting Office…, 1998), першими закладами вищої медичної освіти, які станом на 

1995 рік створили спеціалізовані підрозділи, уповноважені займатися звітністю та 

ліцензуванням винаходів, відповідно до Закону Бея-Доула (офіси ліцензування 

технологій (technology licensing offices – TLOs) або офіси трансферу технологій 

(technology transfer offices – TTOs)), стали десять дослідницьких університетів США, 

у складі яких діють медичні коледжі (див. Додаток У). 

Як зазначено у згаданій вище доповіді, у результаті вивчення стану 

імплементації положень Закону Бея-Доула серед дослідницьких університетів США, 

у складі яких є медичні коледжі, експертами було виявлено чотири типи 

структурних підрозділів, відповідальних за трансфер продуктів інноваційної 

діяльності, а саме:  

 централізований офіс ліцензування (трансферу технологій) – усі види 

діяльності зосереджено в одному централізованому підрозділі. Прикладом такого 

структурного підрозділу є офіс ліцензування технологій Массачусетського 

технологічного інституту, який координує інноваційну діяльність у всьому закладі, 

зокрема інноваційні розробки лабораторії Лінкольна, біомедичного науково-

дослідного інституту Вайтхед та ін.; 

 децентралізований офіс ліцензування (трансферу технологій) – звітність 

та ліцензійна діяльність здійснюється окремими підрозділами в різних школах, 
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кафедрах та інших структурних підрозділах університету. Так, наприклад, в 

університеті Джонза Гопкінза функціонує три офіси ліцензування (трансферу 

технологій): один – для медичного коледжу, один – для лабораторії прикладної 

фізики, і ще один – для обслуговування решти університету; 

 фонд – ліцензійну діяльність провадить незалежний фонд, спеціально 

створений університетом із цією метою, при цьому університет може також мати 

офіс, повноваженням якого є оброблення звітів про імплементацію положень Закону 

Бея-Доула. Такий сценарій є найбільш поширеним серед державних університетів. 

Прикладом такого незалежного фонду є Вісконсинська фундація наукових 

досліджень випускників (Wisconsin Alumni Research Foundation – WARF); 

 організація-підрядник – деякі університети укладають угоди про 

часткову або повну ліцензійну діяльність. Одним із найбільших таких підрядників є 

Дослідницька корпорація технологій (Research Corporation Technologies, Inc. (RCT)), 

Тусон, Аризона. Разом із тим зауважимо, що означений тип управління ліцензійною 

діяльністю поступово втрачає свою популярність. Зокрема, низка університетів 

штату Мічиган, у складі яких функціонують медичні коледжі, спочатку 

користувалися послугами RCT, однак пізніше створили централізовані офіси 

(General Accounting Office…, 1998). 

Цікавим у контексті розгляду діяльності офісів трансферу технологій є 

дослідження Д. Вековської (Weckowska, 2015), присвячене підходам до 

комерціалізації продуктів інноваційної діяльності, а саме: підходу, орієнтованому на 

транзакції (transactions-focused commercialization practice) та підходу, орієнтованому 

на відносини (relations-focused commercialization practice) (див. табл. 4.1). 

Отже, як стверджує авторка таблиці Д. Вековська, запропоновані підходи до 

комерціалізації продуктів інноваційної діяльності пов‟язані з різними «режимами 

компетентності», тобто з відмінностями в розумінні того, що є компетентною дією, і 

з різними «світоглядами» – зокрема, з поглядами на інноваційний процес 

(Weckowska, 2015). 
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Таблиця 4.1 

Характеристика підходів до комерціалізації  

продуктів інноваційної діяльності (Weckowska, 2015) 

Підхід, орієнтований на транзакції Підхід, орієнтований на відносини 

Знання Дії Знання Дії 

1. Спонукання до розкриття потенційно комерційних винаходів 

Як розпізнати 

результати 

досліджень, які 

можна 

комерціалізувати 

Очікування 

інформації від 

науковців; під-

вищення обізнаності 

вчених щодо підтрим-

ки комерціалізації 

досліджень 

Як визначити 

дослідження з 

потенціалом для 

отримання 

результатів, які 

можна 

комерціалізувати 

Налагодження тісних 

стосунків із науковцями 

щодо виявлення прогресу в 

дослідженнях та ранніх 

можливостей для 

комерціалізації 

2. Управління інтелектуальною власністю університету 

Як оцінити 

придатність 

потенційних 

доходів 

Оцінка 

патентоспроможності; 

оцінка права 

власності на винахід; 

технологічна оцінка; 

аналітичні 

дослідження ринку 

для спекуляцій щодо 

потенційних 

застосувань та 

фінансових прибутків 

Як оцінювати 

придатність та 

комерційну 

життєздатність 

наукових 

винаходів 

Оцінка комерційної життє-

здатності винаходів; оцінка 

права власності; техноло-

гічна оцінка; оцінка патенто-

спроможності; оцінка 

ціннос-ті інтелектуальної 

власності: раннє аналітичне 

дослід-ження ринку для 

визначення гравців у 

відповідній галузі та 

динаміки ринку + ранні 

взаємодії з компаніями, які 

випустили продукти на 

основі подібних технологій, 

щоб оцінити цінність, яку 

технологія університету 

може додати продукту і 

зрозуміти динаміку ринку 

3. Забезпечення ресурсів для розвитку й використання інтелектуальної власності  

Як допомогти 

забезпечити 

фінансові ресурси 

для розвитку 

інтелектуальної 

Допомога у 

визначенні 

фінансування для 

подальшого розвитку 

винаходів; 

Як допомогти 

забезпечити 

фінансові та 

людські ресурси 

для розвитку й 

Допомога у визначенні 

фінансування для подаль-

шого розвитку винаходів 

(наприклад, робота з під-

твердження концепції, 
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власності наставництво вчених 

під час процесу 

комерціалізації, 

допомога вченим 

стати підприємцями 

використання 

інтелектуальної 

власності 

почат-кове фінансування); 

настав-ництво вчених під час 

про-цесу комерціалізації, 

виз-начення сурогатних 

підпри-ємців для запуску 

спін-аутів 

4. Ідентифікація ліцензіатів та/або інвесторів 

Як визначити 

«покупців» 

продуктів 

інноваційної 

діяльності 

університету 

Розповсюдження 

маркетингових мате-

ріалів онлайн та оф-

лайн; опора на 

контак-ти науковців; 

підхід «першим 

прийшов, першим 

отримав послугу»; 

переважне 

одностороннє 

спілкування 

Як знайти 

партнерів для 

науковців 

Розповсюдження марке-

тингових матеріалів онлайн 

та офлайн; визначення 

потен-ційних ліцензіатів за 

допомо-гою контактів 

науковців та шляхом 

широкого дослід-ження 

ринку; переговори з низкою 

потенційних ліцензіатів; 

переважає двостороннє 

спілкування 

5. Посередництво між науковцями, фірмами та адміністрацією університетів 

Як здійснювати 

одноразові 

операції з 

комерційними 

організаціями 

Максимізація 

фінансових прибутків 

від використання ІВ; 

захист інтересів 

університету; 

збереження права 

власності на 

інтелектуальний про-

дукт, за можливості 

Як побудувати 

партнерські 

відносини між 

університетом і 

комерційними 

організаціями 

Максимізація можливостей 

для дослідницької співпраці; 

ліцензування як «гачок для 

дослідницьких контрактів»; 

забезпечення безпрограшної 

угоди для захисту інтересів 

університету; постійне 

управління відносинами з 

ліцензіатом або відділенням, 

що належать університету 

 

Підхід до комерціалізації, орієнтований на відносини, зосереджено на 

побудові стосунків між науковцями, комерційними організаціями та менеджерами 

офісів трансферу технологій університетів. В основі цієї практики лежить 

переконання, що грамотне прагнення до комерціалізації передбачає побудову й 

управління складними відносинами між зацікавленими сторонами під час усіх видів 

діяльності з комерціалізації. Завдяки відносинам із науковцями офіси трансферу 

технологій знають про поточні наукові дослідження, які можуть призвести до 

комерційних результатів. До потенційних ліцензіатів та інвесторів звертаються на 
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ранній стадії, і саме можливість працювати з науковцями над новими технологіями, 

а не над самою технологією, виділяється в маркетингу. Відносини з науковцями та 

потенційними ліцензіатами стають джерелами інформації для офісів трансферу 

технологій під час прийняття рішення щодо патентування. Наприклад, інформація, 

зібрана у процесі взаємодії з потенційними ліцензіатами, використовується для 

«керування патентними претензіями» з точки зору того, що є справжньою цінністю, 

чого хочуть люди» (Callon, 1998, p. 19), і, відповідно, саме суб‟єкти, залучені в ці 

процеси, формують характер товару та його вартість. Ліцензії або документи, що 

засвідчують права інтелектуальної власності, розглядаються як потенційні «гачки 

для спільних досліджень», тобто відправна точка для довгострокових складних 

відносин між науковцями та комерційними організаціями з метою спільного 

створення нових знань. Захист інтелектуальної власності, оцінка комерційного 

потенціалу винаходу та ідентифікація ліцензіатів відбуваються майже одночасно. 

Практика комерціалізації, орієнтована на відносини, на думку Д. Вековської 

(Weckowska, 2015), підкріплена неявними припущеннями, що інноваційний процес є 

не лінійним, а інтерактивним, що наукові відкриття повинні відповідати потребам і 

можливостям галузі, і що двостороннє спілкування між науковими колами й 

промисловістю та співпраця експертів з ринку та досліджень і розробок мають 

вирішальне значення. Ті самі припущення лежать в основі інтерактивної або 

«зв‟язної» моделі інновацій, описаної Р. Ротвеллом (Rothwell, 1994). 

Підхід до комерціалізації, орієнтований на транзакції, характеризується 

трактуванням результатів наукових досліджень як продуктів, що можна продавати, і 

зосереджена на здійсненні таких транзакцій з інтелектуальною власністю, як продаж 

і ліцензування. Означений підхід ґрунтується на переконанні, що компетентне 

дослідження комерціалізації тягне за собою комодифікацію наукових знань та 

успішний продаж і ліцензування інтелектуальної власності. За свідченням 

Д. Вековської (Weckowska, 2015), менеджери офісів трансферу технологій, які 

дотримуються цієї практики, наголошують на важливості навичок для «продажу ідеї 

зовнішній стороні». Як тільки науковець розкриває результати дослідження, які 

можна комерціалізувати, офіс трансферу технологій «продукує» його, забезпечуючи 
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права інтелектуальної власності. Продукт (наприклад, запатентована технологія) 

потім продається потенційним ліцензіатам та/або інвесторам. Комерційні організації 

сприймаються як «покупці», і до них не звертаються, поки продукт не вважається 

«готовим», оскільки вважається, що офіс трансферу технологій повинен повністю 

розуміти економіку нового продукту та його масштабованість, щоб мати можливість 

надати їм [потенційним ліцензіатам] більш повну картину, щоб у них було менше 

запитань і менше причин сказати «ні». Ліцензія або перепродаж продуктів 

інноваційної діяльності розглядається як самоціль. Означений підхід є лінійним, 

адже конкретні заходи з комерціалізації (патентування, маркетинг, переговори, 

укладання угоди) виконуються послідовно. Така позиція притаманна ранній моделі 

інноваційного підштовхування або наукового поштовху Б. Годіна (Godin, 2006). 

Таким чином, підхід до комерціалізації, орієнтований на транзакції, ґрунтується на 

лінійному розумінні інноваційного процесу. 

Дослідниця наголошує, що підхід до комерціалізації, орієнтований на 

транзакції, є обмеженим за можливостями, а тому менеджери офісу трансферу 

технологій, які використовують означений підхід, мають усвідомлювати цей факт та 

інвестувати в розробку різних способів визначення можливостей комерціалізації, 

управління інтелектуальною власністю та співпраці з комерційними організаціями й 

науковцями (Weckowska, 2015).  

Отже, можемо констатувати, що більш ефективним є підхід до комерціалізації 

продуктів інноваційної діяльності, орієнтований на відносини. Адже офіси 

трансферу технологій здійснюють керівництво використанням результатів 

університетських досліджень не лише для отримання прибутку, але й для суспільної 

користі, надаючи підтримку в патентуванні, ліцензуванні та інших аспектах 

комерціалізації інноваційної діяльності.  

З метою відображення специфіки діяльності означених структурних 

підрозділів вважаємо за доцільне звернутися до досвіду організації трансферу 

технологій в окремих закладах вищої медичної освіти. Для здійснення аналізу 

методом кейсів було обрано як децентралізовані офіси трансферу технологій, які 
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регулюють означений процес не в усьому університеті, а безпосередньо в медичних 

коледжах університетів США, так і централізовані.  

Прикладом децентралізованого офісу є Офіс технологічного розвитку 

Медичного коледжу штату Візконсин. Його місія полягає в підтримці та навчанні 

викладачів медичного коледжу, докторантів, стажистів, студентів та співробітників. 

Офіс технологічного розвитку (Office of Technology Development) спрямовує свою 

діяльність на трансфер технологій, створених у результаті досліджень і клінічних 

практик, у комерційні продукти, які приносять користь Медичному коледжу штату 

Візконсин, місцевій спільноті та широкій громадськості. Офіс технологічного 

розвитку є підрозділом Офісу досліджень (Office of Research) і підпорядковується 

заступнику декана з наукової роботи Медичного коледжу штату Візконсин. Офіс 

технологічного розвитку залучає винахідників, а також внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів, щоб «донести патенти до пацієнтів» (Medical College of Wisconsin. 

Office of Technology Development, n.d.). 

Офіс технологічного розвитку відповідає за управління й комерціалізацію 

винаходів, нещодавно розробленого програмного забезпечення та інших активів 

інтелектуальної власності Медичного коледжу штату Візконсин, а також просування 

цих активів від патентів до пацієнтів. Співробітники означеного структурного 

підрозділу ідентифікують, оцінюють і захищають інтелектуальну власність, а потім 

ліцензують її для відомих компаній або стартапів, які потім розвивають ці нові 

технології в комерційні продукти (там само). 

З огляду на той факт, що Медичний коледж штату Візконсин є корпорацією, 

яка займається доглядом за пацієнтами, навчанням, дослідженнями й залученням 

громади, і в якій нові знання постійно генеруються, розвиваються або іншим чином 

перетворюються на практику, заклад підтримує передовий досвід у наукових 

дослідженнях, заохочуючи вираження цих знань у формі запатентованих винаходів, 

нових дослідницьких інструментів, захищених авторським правом документів, книг 

і програмного забезпечення, а також інших робіт, пов‟язаних з освітньою 

діяльністю. Крім того, Медичний коледж штату Візконсин прагне до транслювання 
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та передачі цих знань у форми, які можуть бути корисними для громадськості 

(Medical College of Wisconsin. Office of Technology Development, n.d.). 

Пріоритети розвитку й комерціалізації технологій відповідають місії 

досліджуваного закладу вищої медичної освіти, підтримують підприємництво та 

сприяють дослідницькій співпраці з іншими академічними установами та 

промисловістю. Опис корпоративної політики закладу, у розділі «Патент і авторське 

право», містить вказівки щодо процесу трансферу технологій та пов‟язаних прав і 

відповідальності.  

Наголосимо, що процес виведення технологій на ринок часто повторюється, 

але для багатьох технологій у галузі охорони здоров‟я, які вимагають значних 

інвестицій та схвалення регуляторних органів, терміни є зазвичай узагальненими 

(див. рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Процес трансферу технологій 
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Як видно з рис. 4.2, починаючи з ознайомлення з винаходом, поданим у офіс 

технологічного розвитку винахідниками, означений підрозділ оцінює ринковий 

потенціал продуктів і послуг, використовуючи свій внутрішній досвід, а також 

шукаючи конфіденційний відгук від зовнішніх експертів, які мають досвід у сфері 

права інтелектуальної власності, бізнесу й розробки продуктів у сфері медичних 

технологій. Потім співробітники офісу технологічного розвитку подають результати 

аналізу технології разом із їхнім рішенням щодо збереження права інтелектуальної 

власності та інвестування ресурсів у захист та ліцензування, повернення прав 

винахідникам або повідомлення про те, що технологія, яку було розкрито, надає 

недостатньо даних, щоб отримати можливість адекватно оцінити ринкові 

перспективи. 

Розглядаючи діяльність Офісу трансферу технологій та розвитку 

інтелектуальної власності (Office of Technology Transfer and Intellectual Property 

Development) університету Тулейна, зауважимо, що означений структурний 

підрозділ є прикладом централізованого офісу, який здійснює трансфер продуктів 

інноваційної діяльності не лише Медичної школи, що входить до її складу, але й 

також Школи науки та техніки, Школи громадського здоров‟я і тропічної медицини 

та Школи права. 

Як зазначено на сайті Офісу трансферу технологій та розвитку інтелектуальної 

власності Університету Тулейна, до його основних функцій належить просування 

передових досліджень у широке співтовариство, інформування зовнішніх 

користувачів про розвиток та наслідки досліджень і відстеження того, як продукти 

інноваційної діяльності Університету Тулейна використовуються для найбільшої 

суспільної користі. На відміну від інших дослідницьких закладів вищої освіти, де 

трансфер технологій розглядається просто як потенційне джерело доходу, 

Університет Тулейна вважає трансфер засобом реалізації основних завдань у галузі 

освіти, науково-дослідної діяльності та послуг (Office of Technology Transfer and 

Intellectual Property Development. Technology Transfer at Tulane University: History 

and Mission, n.d.). 
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На сайті офісу (https://ott.tulane.edu/home/about-us/) міститься інформація про 

найважливіші досягнення в галузі трансферу продуктів інноваційної діяльності 

Університет Тулейна.   

Хімія пептидів. Дослідження в галузі хімії пептидів довели свою 

ефективність: три відкриті дослідниками закладу фармацевтичні пептиди отримали 

схвалення регуляторних органів і використовуються для лікування пацієнтів за 

різними показаннями.  

Трипторелін використовується для лікування раку, що реагує на гормони, 

наприклад раку передміхурової залози або раку молочної залози, передчасного 

статевого дозрівання, естрогензалежних станів (таких як ендометріоз або міома 

матки), а також для допоміжної репродукції. Станом на кінець 2007 року 

трипторелін був зареєстрований у більше ніж 60 країнах, у тому числі у 25 країнах 

Європи. Трипторелін спочатку був розроблений у лабораторії доктора Ендрю 

В. Шаллі з Медичної школи Університету Тулейна, який отримав Нобелівську 

премію з фізіології та медицини в 1977 році. Нині доктор Е. В. Шаллі працює в 

Університеті Майамі (Флорида) і Фонді з наукових досліджень та освіти Південної 

Флориди. 

Ланреотид – це препарат, який використовується для лікування акромегалії та 

симптомів, спричинених нейроендокринними пухлинами, особливо карциноїдним 

синдромом. Це аналог соматостатину тривалої дії. Він доступний у кількох країнах, 

включаючи Велику Британію, Австралію та Канаду, і був схвалений для продажу в 

США Управлінням з контролю за продуктами і ліками 30 серпня 2007 року. 

Ланреотид був розроблений у лабораторії доктора Девіда Х. Кой, співробітника 

Медичної школи Університету Тулейна. У сучасних умовах Доктор Д. Х. Кой 

працює директором лабораторії пептидів. 

Цетрорелікс ацетат – це синтетичний декапептид, який використовується для 

лікування гормоночутливого раку передміхурової залози та молочної залози в жінок 

у пре-/перименопаузі та для лікування деяких доброякісних гінекологічних 

захворювань. Цетрорелікс також використовується в допоміжній репродукції. 

Цетрорелікс був запущений у Європі в 1999 році, у США в 2001 році та в Японії у 
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2006 році та схвалений у більше ніж 90 країнах. Препарат розроблено в лабораторії 

доктора Е. В. Шаллі. 

Низка пептидів, відкритих дослідниками Медичної школи Університету 

Тулейна, наразі проходять клінічні випробування. Перший, для лікування раку 

яєчників та ендометрія, був розроблений доктором Е. В. Шаллі. Другий, для 

контролю болю, був розроблений доктором Дж. Задіною. Третій пептид проходить 

клінічне випробування як протигрипозний препарат. Ця сполука та ряд інших 

перспективних споріднених пептидів були розроблені доктором Робертом Ф. Гаррі 

(Office of Technology Transfer and Intellectual Property Development. Technology 

Transfer at Tulane University: History and Mission, n.d.). 

Діагностика інфекційних захворювань. Університет Тулейна досяг значних 

успіхів у діагностиці, розробивши високоточний тест на наявність хвороби Лайма. 

Ветеринарна версія цієї діагностичної технології включена в один із найбільш 

широко використовуваних тестів на тваринах у Сполучених Штатах, а також 

продається в Європі, Канаді та більше ніж 20 інших країнах. Винахід, який призвів 

до цих діагностичних тестів, був зроблений доктором Маріо Т. Філіппом, 

співробітником Національного дослідницького центру приматів Університету 

Тулейна. 

Вакцини проти інфекційних захворювань. PATH (міжнародна некомерційна 

організація, яка трансформує глобальне здоров‟я за допомогою інновацій. 

Організація використовує підприємницький підхід до розробки й надання 

високоефективних, недорогих рішень, від вакцин і пристроїв, що рятують життя, до 

програм співпраці з громадами. Організація співпрацює з більш ніж 70 країнами, 

маючи офіси в 33 містах у 22 країнах (PATH. Development and Relief Services, n.d.).) 

продовжує досліджувати вакцинний ад‟ювант, створений у лабораторії доктора 

Джона Д. Клементса з Медичної школи Університету Тулейна, для використання в 

галузі охороні здоров‟я дітей у країнах, що розвиваються. У разі успіху ця вакцина 

відіграватиме важливу роль у зменшенні діарейних захворювань, викликаних 

ентеротоксигенною кишковою паличкою, яка є основною причиною захворювань і 

смерті у країнах, що розвиваються. Інша благодійна організація оцінює 
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використання цього ад‟юванта у вакцині проти поліомієліту, також для 

використання в дітей у країнах, що розвиваються (PATH. Development and Relief 

Services).  

Медичні вироби. Важливими інноваційними продуктами Університету 

Тулейна в даному напрямі стали: катетер для покращення розміщення відведень для 

бішлуночкових кардіостимуляторів, винайдений доктором Дж. Піготтом із 

Медичної школи та акушерський пристрій, який затискає та перерізає пуповину 

одним інтегрованим рухом. Означений пристрій було розроблено з метою 

покращення стану здоров‟я у країнах, що розвиваються, де традиційні процедури 

пологів часто передбачають антисанітарні умови, які призводять до частих випадків 

захворювань і смерті серед немовлят і матерів. Акушерський пристрій було 

розроблено студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на чолі з 

В. Кетманом під керівництвом доктора Д. Райса зі Школи науки та техніки (Office of 

Technology Transfer and Intellectual Property Development. Technology Transfer at 

Tulane University: History and Mission, n.d.). 

Офіс трансферу технологій Колумбійського університету – Columbia 

Technology Ventures (CTV) – є структурним підрозділом означеного закладу вищої 

освіти, що підтримує багато ініціатив із розвитку технологій, підприємницької 

діяльності, зовнішньої співпраці в галузі та комерційно-орієнтованих 

багатодисциплінарних технологічних інновацій. Основною місією CTV є сприяння 

трансферу винаходів з академічних дослідницьких лабораторій на ринок на благо 

суспільства на місцевому, національному та глобальному рівнях. Як зазначено на 

сайті Columbia Technology Ventures (https://techventures.columbia.edu/about-

ctv/technology-transfer-columbia), щороку CTV керує понад 400 розкриттями 

винаходів, 100 ліцензійними угодами та 20-30 новими стартапами з підтримкою 

продуктів інноваційної діяльності, залучаючи понад 750 винахідників у кампусах 

Колумбійського університету. Наразі CTV має понад 1500 патентних активів, 

доступних для ліцензування, у таких галузях дослідження, як біотехнології, ІТ, чисті 

технології, пристрої, великі дані, нанотехнології, матеріалознавство тощо (Columbia 

Technology Ventures. Technology Transfer at Columbia, n.d.). 
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Офіс трансферу технологій Колумбійського університету має значний досвід у 

створенні й підтримці технологічних ініціатив, які дозволяють перспективним 

технологіям швидко долати «долину смерті» й виходити на ринок якомога швидше 

та успішніше. Багато з цих ініціатив є мультиінституційними й вимагають широкого 

співробітництва з університетами-партнерами та їхніми офісами трансферу 

технологій. Кілька організацій CTV відіграли важливу роль у налагодженні такого 

партнерства, а саме: Центр підтвердження концепції екологічно чистої енергії 

(PowerBridgeNY clean energy proof-of-concept center), медіа-лабораторія (NYC Media 

Lab) та Прискорювач біомедичних технологій Колумбійського університету 

(Columbia Biomedical Technology Accelerator (Columbia BiomedX)). Крім того, у 

2016 році було засновано Ресурс трансляційної терапії (Resource Translational 

Therapeutics – TRx) у співпраці з Інститутом клінічних і трансляційних досліджень 

Ірвінга (Irving Institute for Clinical and Translational Research) та Офісом клінічних 

випробувань (Clinical Trials Office), щоб просувати нові терапевтичні засоби від 

лабораторії шляхом комерціалізації до клінічного впровадження (там само). 

Зусилля Офісу трансферу технологій Колумбійського університету 

підтримують 45 штатних співробітників і більше 30 аспірантів-практикантів (CTV 

fellows), надаючи широку підтримку громаді штату Колумбія та іншим зацікавленим 

сторонам у маркетинговій, юридичній (патенти, контракти тощо), бізнесовій 

діяльності та виконанні адміністративних завдань. Заслуговує на увагу також 

запроваджена CTV програма Executive-in-Residence, що залучає досвідчених 

керівників галузі, серійних виробників та інвесторів у кампус Колумбійського 

університету для підтримки підприємницької діяльності викладачів і студентів 

(Columbia Technology Ventures. Technology Transfer at Columbia, n.d.). 

CTV пропонує низку послуг викладачам, студентам та співробітникам 

Колумбійського університету: 

 подання патентної заявки та управління продуктами інноваційної 

діяльності; 

 маркетинг інноваційних технологій; 

 укладання ліцензійних угод щодо інноваційних технологій; 
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 укладання угод про передачу матеріалів і даних; 

 укладання угод про конфіденційність; 

 «експрес-ліцензування» програмного забезпечення; 

 міжінституційне співробітництво; 

 можливість участі в Колумбійській мережі жінок-винахідниць (Columbia 

Women Inventor Network (Columbia WIN)) тощо. 

Офіс трансферу технологій Колумбійського університету залучає 

представників виробничого сектору та інвесторів з метою: 

 укладання ліцензійних угод; 

 укладання спонсорованих угод про наукові дослідження; 

 укладання угод про передачу матеріалів і даних; 

 укладання угод про конфіденційність; 

 проведення зустрічей із науковцями на території кампусу; 

 розширення інвестиційних можливостей; 

 розширення можливостей наставництва; 

 презентація продуктів інноваційної діяльності перед потенційними 

інвесторами (пітч-події); 

 видання інформаційних бюлетенів щодо доступних інноваційних 

технологій тощо (Columbia Technology Ventures. Technology Transfer at Columbia, 

n.d.). 

Офіс трансферу технологій Південно-Східного університету Нова 

підпорядковується Офісу досліджень і трансферу технологій (Office of Research and 

Technology Transfer), який, у свою чергу, підпорядкований Департаменту 

трансляційних досліджень та економічного розвитку (Department of Translational 

Research and Economic Development – TRED), що підтримує дослідницьку 

інфраструктуру Південно-Східного університету Нова. Окрім офісу трансферу 

технологій, Офіс досліджень і трансферу технологій контролює функціонування офісу 

спонсорованих програм (Office of Sponsored Programs), офісу клінічних досліджень 

(Office of Clinical Research) та Лабораторії грант-райтингу (Grant Writing Laboratory). 
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Метою діяльності Офісу трансферу технологій є трансляція наукових 

досліджень з академічних лабораторій у суспільство. Означений структурний 

підрозділ Південно-Східного університету Нова прагне комерціалізувати інновації 

університету для зовнішнього світу задля максимізації позитивного соціального 

впливу та зміцнення економіки. Офіс трансферу технологій серед багатьох існуючих 

варіантів комерціалізації допомагає обрати той, що сприятиме досягненню кращих 

результатів, які приносять користь винахіднику, інвестору та університету (NSU 

Florida. Office of technology transfer. About us, n.d.). 

Сфера діяльності Офісу трансферу технологій включає захист і управління 

інтелектуальною власністю, забезпечення дотримання федеральних норм, допомогу 

із заповненням аплікаційних форм і контрактів, оцінку та маркетинг винаходів, 

комерціалізацію інновацій та управління доходами, отриманими від цієї діяльності з 

комерціалізації. Означений офіс також сприяє формуванню допоміжних 

підприємств університету, сприяє співпраці зі стратегічними корпоративними 

партнерами, підвищенню ефективності інноваційної освітньої діяльності та створює 

економічну цінність на користь суспільства (там само). 

На сайті офісу трансферу технологій Південно-Східного університету Нова 

(https://www.nova.edu/ott/researchers-inventors/process.html) у вкладці «Процес 

трансферу технологій» подано його детальний опис, що охоплює низку етапів, на 

завершення яких потрібно декілька років. 

1. Дослідження та відкриття. Першим кроком комерціалізації будь-якого 

університетського винаходу є дослідження та відкриття, зроблені винахідником 

(винахідниками). Цей початковий важливий крок здійснюється викладачами, 

співробітниками та студентами в дослідницьких лабораторіях із широкого кола 

дисциплін. 

2. Розкриття винаходу. У випадку, коли викладачі, співробітники або 

студенти вважають, що їх дослідження призвело до винаходу, який є новим і має 

можливу комерційну цінність, вони повинні заповнити аплікаційну форму винаходу 

та розкриття інформації (invention and disclosure form – IDF) в Офісі трансферу 

технологій. Означена форма є конфіденційним внутрішнім документом для 
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декларування винаходу, що дозволяє Офісу трансферу технологій ініціювати 

відповідний процес. Офіс трансферу технологій не може ініціювати оцінку будь-

якого винаходу та здійснювати наступні необхідні кроки, пов‟язані з процесом 

передачі технології, доки від винахідника(ів) не буде отримано офіційну форму 

винаходу та розкриття інформації. Однак, менеджери офісу трансферу технологій 

застерігають винахідника(ів), що запропонована форма є лише внутрішнім 

документом і не пропонує жодного правового захисту для інтелектуальної власності 

(NSU Florida. Office of technology transfer. Process of Technology Transfer, n.d.). 

3. Оцінка продукту інноваційної діяльності Офісом трансферу технологій. 

Персонал Офісу проводить оцінку винаходу, використовуючи інформацію, подану 

винахідником(ами) через форму винаходу та розкриття інформації. До уваги 

беруться такі критерії, як новизна, патентоспроможність, конкурентна перевага над 

аналогічними існуючими технологіями, майбутня комерційна цінність та інші 

різноманітні чинники, на основі яких менеджери офісу приймають рішення, чи 

підходить винахід Південно-Східному університету Нова для захисту 

інтелектуальної власності та подальшого розвитку. 

4. Захист прав інтелектуальної власності. Після того, як винахід пройде 

первинну оцінку й буде ухвалено рішення щодо інвестування ресурсів Південно-

Східного університету Нова для захисту його інтелектуальної власності, 

співробітники офісу трансферу технологій розпочинають співпрацю із зовнішнім 

патентним повіреним для подання відповідних документів. Першим кроком є подача 

попередньої заявки в Бюро з патентів і товарних знаків США (US Patent and 

Trademark Office). Наступним кроком може стати заявка на угоду про патентну 

кооперацію (Patent Cooperation Treaty (PCT) application) протягом 12 місяців з 

моменту попередньої заявки. Співробітники Офісу трансферу технологій 

консультують та інформують винахідника(ів) про всі кроки, пов‟язані із захистом 

прав інтелектуальної власності. 

5. Комерціалізація. Після захисту прав інтелектуальної власності 

співробітники Офісу трансферу технологій розробляють план маркетингу та 

комерціалізації технології. Офіс трансферу технологій працює із зовнішніми 
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корпоративними партнерами та винахідниками Південно-Східного університету 

Нова, щоб визначити шлях комерціалізації, ідеальний для кожної технології, 

оскільки існує кілька шляхів комерціалізації, і те, який шлях є найбільш 

прийнятним, буде залежати від багатьох факторів, таких як стадія розвитку 

винаходу, майбутні плани винахідника(ів) та комерційний попит на технологію. 

Остаточне рішення щодо шляху комерціалізації та визначення корпоративних 

співавторів буде ухвалено лише після консультації з винахідником(ами). 

6. Управління доходами. Після того, як зовнішній корпоративний партнер 

почне отримувати прибуток шляхом комерціалізації технології, придбаної в 

Південно-Східному університеті Нова, заздалегідь визначена частина буде 

розподілена й в означеному закладі вищої освіти. Якщо інший план розподілу 

доходу не погоджено всіма сторонами в письмовій угоді, винахідник(и) та 

університет отримують кожен по 50 % «чистого доходу». Детальна інформація про 

розподіл доходу міститься в «Посібнику з політики щодо працівників» (Employee 

Policy Manual), який можна знайти в розділі «Важливі документи» на згаданій вище 

веб-сторінці Офісу трансферу технологій (NSU Florida. Office of technology transfer. 

Process of Technology Transfer, n.d.). 

Як засвідчив аналіз діяльності Офісу трансферу технологій Південно-Східного 

університету Нова, співпраця з можливими партнерами в галузі трансферу 

продуктів інноваційної діяльності може бути структурована різними способами. 

Беручі до уваги той факт, що кожен винахід/технологія є унікальним, угоди про їх 

трансфер розробляються окремо для кожного випадку.  

Найпоширеніші види угод, які укладає Офіс трансферу технологій Південно-

Східного університету Нова, подані нижче. 

Ліцензійна угода – надає компанії права на комерціалізацію інтелектуальної 

власності. У ліцензійній угоді окреслено плани розподілу доходу, юридичні деталі й 

визначено терміни розробки продукту. 

Опційна угода – дає галузевому партнеру можливість оцінити технологію та її 

вартість, до того як остаточно прийняти рішення про її ліцензування та сплатити 

ліцензійний збір. Слід зазначити, що підписання опційної угоди не надає права на 
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комерціалізацію технології. Така угода дає лише обмежену в часі можливість 

провести подальше розроблення інноваційної технології та зрештою прийняти 

більш обґрунтоване рішення щодо укладання ліцензійної угоди. Після внутрішнього 

дослідження та оцінки компанія може скористатись опцією та підписати ліцензійну 

угоду. 

Спонсоровані угоди про дослідження – промисловість може спонсорувати весь 

проєкт дослідника Південно-Східного університету Нова або його частину, яка має 

відношення до їх конкретної сфери інтересів. Це не тільки дозволить компанії брати 

участь у проєкті на ранній стадії, але й надасть їй пріоритет у ліцензуванні 

винаходу(ів), які можуть виникнути в межах цього спонсорованого дослідницького 

проєкту. В означеній угоді викладено такі деталі, як право на інтелектуальну 

власність, обсяг робіт, тривалість проєкту й обсяг фінансової підтримки з боку 

компанії. 

Альянс промислово-академічних досліджень – ця угода буде реалізована, якщо 

дослідник(и), найнятий у компанії, зацікавлений у співпраці з одним із дослідників 

Південно-Східного університету Нова. Перш ніж ініціювати такий спільний 

дослідницький проєкт між галузевими та академічними колами, необхідно укласти 

угоду про дослідницьку співпрацю, яка міститиме інформацію щодо юридичних 

умов, внеску кожного учасника, права на інтелектуальну власність та інші 

відповідні деталі. Найочевиднішою відмінністю такого типу угоди від 

спонсорованої угоди про дослідження є значний інтелектуальний та науковий 

внесок компанії (NSU Florida. Office of technology transfer. Types of Agreements, n.d.). 

Принагідно зауважимо, що Офіс трансферу технологій висуває вимоги не 

лише до продуктів інноваційної діяльності, які можуть підлягати комерціалізації, 

але й до організацій-партнерів, які мають відповідати низці критеріїв: 

 менеджерська команда повинна мати попередній досвід у 

відповідній(их) галузі(ях); 

 перед остаточним укладенням угоди організація-партнер має 

представити бізнес-план, який визначає стратегію розвитку винаходу; 
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 організація-партнер має надати певні докази своєї здатності забезпечити 

адекватну фінансову підтримку та наймати кваліфіковану робочу силу, необхідну 

для розробки, виробництва та комерціалізації технології; 

 організація-партнер має продемонструвати свою здатність досягати 

короткострокових і довгострокових цілей розвитку (NSU Florida. Office of technology 

transfer. Criteria for Licensing NSU Technologies, n.d.). 

Разом із тим, як було зазначено вище, комерціалізації підлягатиме лише 

винахід, який довів свою патентоспроможність: він має бути новим, непересічним і 

корисним. На етапі розкриття винаходу менеджери офісу трансферу технологій 

звертають увагу на такі характеристики: винахід відповідає потребі або вирішує 

існуючу проблему; у винахідника наявні перспективні наукові дані або робочий 

прототип пристрою тощо (NSU Florida. Office of technology transfer. For Researchers 

and Inventors, n.d.).  

У цьому контексті наголосимо, що прийняття рішення щодо доцільності 

трансферу того чи іншого інноваційного продукту є відповідальним кроком, який 

вимагає від співробітників Офісу трансферу технологій володіння інноваційними 

методиками оцінювання комерційної успішності запропонованих продуктів. Адже 

незаперечним є факт, що використання дієвих механізмів оцінки продуктів 

інноваційної діяльності співробітників університету сприяє підвищенню темпів 

розкриття винаходів, зменшення рівня незадоволеності науково-педагогічних та 

наукових кадрів, а також мінімізує час на проведення дискусій щодо доцільності 

відбору того чи іншого продукту інноваційної діяльності.  

Одним із таких засобів є інструмент оцінки винаходів (Invention Assessment 

Tool), що застосовується в бізнесовій сфері і може бути адаптований до умов 

закладу освіти. Показовим у цьому контексті є досвід офісу трансферу технологій 

медичного центру Канзаського університету (University of Kansas Medical Center 

(KUMC) Technology Transfer Office), співробітники якого ще восени 2005 року 

почали оцінювати різні діагностичні інструменти, призначені для покращення 

процедур ліцензування й комерціалізації та прискорення процесу перевірки 

винаходів і відкриттів, які мали комерційний потенціал. Результатом такої 
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пошукової роботи стала адаптація інструменту оцінки винаходів VentureQuest, що 

використовує просту шкалу оцінки, яка мінімізує неоднозначні відповіді. Отже, 

адаптований Офісом трансферу технологій Канзаського університету інструмент 

оцінки винаходів передбачає створення об‟єктивного, прагматичного зворотного 

зв‟язку, визначення сильних і слабких сторін запропонованого винаходу з метою 

зниження ризику й досягнення більшого успіху в комерціалізації. Означений 

інструмент оцінки містить 31 параметр, за якими оцінюється розробка, об‟єднаний у 

такі розділи: 

 оцінка винахідника – дослідник підтримує комерціалізацію; дослідник 

має попередні патенти/авторські права; дослідник опублікував численні рецензовані 

статті; дослідник має досвід роботи з комерційними партнерами; дослідник має 

досвід у сфері трансферу технологій; винахідник має постійне фінансування 

досліджень;  

 захист прав інтелектуальної власності – велика ймовірність отримання 

міжнародних прав інтелектуальної власності; кількість бар‟єрів для розробки 

винаходу; 100-відсоткове володіння правом власності; відсутність юридичних 

перешкод; обмежені існуючі конкурентні права інтелектуальної власності; 

імовірність захисту прав інтелектуальної власності (патенти); імовірність захисту 

прав інтелектуальної власності (авторські права);  

 характеристики продукту/послуги – винахід може бути реалізований та 

здійсненний; сильна технічна диференціація; відсутність явної технічної 

застарілості; кілька відокремлених продуктів/послуг; відсутність державного 

регулювання; відсутність додаткових досліджень і розробок;  

 характеристики ринку – визнаний, установлений ринок; активний 

потенціал зростання цільового ринку; відсутність конкуренції; пропозиція високої 

цінності для клієнтів; стійка конкурентна перевага;  

 стратегія комерціалізації – багато шляхів для комерціалізації; 

безперервність потоку доходів; потенціал для високого валового прибутку за 

конкурентною ціною;  
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 значення для медичного центру Канзаського університету – високий 

потенціал для фінансування досліджень; високий потенціал для отримання 

ліцензування; покращує імідж/вплив медичного центру Канзаського університету; 

відомі потенційні співробітники або ліцензія. 

За свідченням К. Прайс, Р. Г‟юстона та А. Меєрса (Price et al., 2008), означена 

методологія оцінки сприяла підвищенню ефективності й об‟єктивності процесу 

комерціалізації інноваційних продуктів у Канзаському університеті завдяки: 

оцінюванню лише тих характеристик, що є критичними для досягнення стратегічних 

цілей і завдань; більш швидким та раннім оцінкам комерціалізації, які 

документують причини, що перешкоджають просуванню технології; скорочення 

часу оцінки кожної технології до 80 %; проведенню інтерактивних дискусій із 

дослідниками, орієнтованих на бізнес; зосередженню на спільностях/розбіжностях у 

рейтингах з акцентом на сильних, слабких і потенційних сторонах технології; 

зниженню суб‟єктивізму під час оцінювання; розподіленню ресурсів на підтримку 

найбільш перспективних технологій (Price et al., 2008). 

Отже, можемо констатувати, що офіси трансферу технологій університетів 

США, до складу яких входять медичні коледжі, здійснюють ліцензування, 

патентування та комерціалізацію результатів інноваційної наукової діяльності 

медичних коледжів на основі сучасних інноваційних методик відбору 

патентоспроможних інноваційних продуктів та ретельного відбору організацій-

партнерів для просування означених продуктів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі схарактеризовано напрями інноваційної наукової діяльності 

медичних коледжів університетів США, зокрема клінічні дослідження, інженерію та 

дизайн, трансфер технологій. 

З‟ясовано, що одним із ключових напрямів інноваційної наукової діяльності 

медичних коледжів університетів США є клінічні дослідження, спрямовані на 

розробку й упровадження інноваційних продуктів, засобів, технологій і обладнання 
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для якісного медичного обслуговування, зокрема лікування та профілактики 

захворювань тощо. 

У межах дисертаційної роботи увагу сфокусовано на клінічних 

випробуваннях. Узагальнення й систематизація наукових джерел уможливили 

виокремлення таких глобальних інноваційних тенденцій розвитку клінічних 

випробувань, як: пацієнтоцентрованість, забезпечення захисту інформації в межах 

електронної системи охорони здоров‟я (eHealth), розвиток мобільних технологій 

охорони здоров‟я (mHealth), автоматизація матеріалів для клінічних випробувань, 

пріоритет кібербезпеки тощо. 

Зафіксовано такі перспективи використання інноваційних цифрових 

технологій охорони здоров‟я у клінічних дослідженнях, як: дистанційний 

моніторинг пацієнта, залучення планшетів і смартфонів для комунікації з 

медичними працівниками, застосування великих даних, інтеграція інтернету речей, 

використання доповненої та віртуальної реальності, прогностичного аналізу тощо. 

Наведено приклади клінічних випробовувань інноваційних продуктів у 

медичних коледжах університетів США середини 10-х рр. – початку 20-х рр. ХХІ 

ст.: 

– Медична школа Університету Джонза Гопкінза – реакції пацієнта на 

імунотерапію за допомогою мутаційних маркерів сплайсосоми; застосування 

віртуальної реальності під час процедур у пацієнтів дитячого віку; проєктування та 

клінічна оцінка системи покращення зору на основі смартфонів; картографування 

локалізації навколишнього середовища й надання керівництва користувачам 

візуальних протезів; нейронні кореляти індукованої спостереженнями гіпоалгезії; 

зменшення нерівності під час контролю за гіпертонією, поліпшення способу життя 

кожної людини; 

– Медична школа Стенфордського університету – рукавичка віртуальної 

реальності для реабілітації рук і кистей після інсульту; програма для смартфонів для 

контролю раку голови й шиї та підтримки пацієнтів; 

– Медична школа Ірвайна Каліфорнійського університету – перевірка 

ефективності використання мобільних повідомлень у соціальній мережі Twitter для 
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запобігання рецидиву паління та проєкт «Оцінка ниркових моделей віртуальної 

реальності як освітніх та передопераційних засобів планування часткової 

нефректомії»; 

– Медична школа Університету Співдружності Вірджинії – молекулярна 

діагностика. 

Указано, що окремим напрямом інноваційних клінічних випробувань усіх 

досліджуваних медичних коледжів університетів США в період пандемії є пошук 

ефективних шляхів лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

У контексті характеристики інновацій у науковій діяльності медичних 

коледжів університетів США розглянуто медичну або біомедичну інженерію, що 

передбачає застосування інженерних принципів і концепцій дизайну в медичній чи 

біологічній галузі в системі охорони здоров‟я з діагностичною, терапевтичною, 

реабілітаційною та/або іншою метою. 

Схарактеризовано продукти інноваційної освітньої діяльності в таких галузях 

біомедичної інженерії, як біомеханіка, протезні пристрої та штучні органи, медична 

візуалізація, біоматеріали, біотехнології, тканинна інженерія, нейронна інженерія, 

біомедичне приладобудування, біонанотехнології, фізіологічне моделювання, 

реабілітаційна інженерія, клінічна інженерія, біосенсори, біоінформатика, медичний 

та біологічний аналіз тощо. 

У роботі подано приклад інноваційної діяльності в галузі тканинної інженерії 

Медичного коледжу штату Вісконсин, у якому функціонує низка лабораторій 

тканинної інженерії, зокрема: Лабораторія серцево-судинної регенеративної 

інженерії, Лабораторія біології обчислювальних систем, Лабораторія біоматеріалів 

та гістології OREC, Лабораторія регенеративної тканинної інженерії. Продуктами 

такої інноваційної діяльності стали замінники живих тканин (кровоносних судин, 

серцевих клапанів, судинних і серцевих латок, які мають здатність до реконструкції, 

самовідновлення та росту), наповнювачі кісткових порожнин і замінники кісткових 

трансплантатів тощо. 
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Сфокусовано увагу на першій у світі міждисциплінарній докторській програмі 

з біології стовбурових клітин та регенеративної медицини, запровадженій 

Медичною школою Стенфордського університету. У межах означеної програми 

здобувачі вищої освіти третього рівня виконують під керівництвом досвідчених 

учених широкий спектр досліджень: розробляють терапію на основі стовбурових 

клітин наступного покоління, досліджують успадковану основу складних 

захворювань людини шляхом упровадження генетичних варіантів у культивовані 

стовбурові клітини та спрямовують диференціацію стовбурових клітин in vitro у 

терапевтично цінні типи клітин. 

Висвітлено напрями дослідження стовбурових клітин у Медичній школі 

Стенфордського університету: дослідження зрілих стовбурових клітин тканин або 

органів; дослідження людських ембріональних та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин; дослідження нових ліній стовбурових клітин; дослідження 

ракових стовбурових клітин. 

Установлено, що важливим напрямом біомедичної інженерії в медичних 

коледжах університетів США є медична візуалізація – методи та процедури, 

націлені на отримання відтворень частин людського тіла в лікувально-

діагностичному процесі. 

Розглянуто приклад цілісної системи інноваційної діяльності досліджуваних 

закладів у галузі біоінженерії та дизайну – діяльність Медичної школи Університету 

Джонза Гопкінза, що включає такі складові, як наука про біомедичні дані 

(обчислювальні науки, машинне навчання та науки про дані, біомедичні дані, наука 

як послуга, біомедичні хмари); обчислювальна медицина (обчислювальна 

молекулярна медицина, обчислювальна фізіологічна медицина, обчислювальна 

анатомічна медицина, обчислювальна охорона здоров‟я); геноміка та системна 

біологія (збір геному, транскриптоміка та секвенування РНК, персональна геноміка 

та моделювання даних, геномна та епігеномна інженерія, послідовність нанопор, 

інженерія долі клітин, синтетична біологія); візуалізація та медичні прилади 

(розширена біофотоніка, аналіз зображення та реєстрація, алгоритми візуалізації, 

нові системи візуалізації, втручання, керовані візуалізацією); імунна інженерія 
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(біоміметичні матеріали, регенеративна імунологія та старіння, імуноонкологія, 

захист господаря, системна імунологія та обчислювальна імунотехніка, молекулярна 

інженерія); нейроінженерія (нейроексперименти, нейродані, нейровідкриття, 

нейроздоров‟я); трансляційна клітинна та тканинна інженерія (молекулярні та 

клітинні біотехнології, навчальні матеріали, клітинна терапія, біовиробництво, 

обчислювальна регенеративна інженерія). 

З‟ясовано, що трансфер продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США здійснюється в межах імплементації положень Закону Бея-

Доула (1980) та поправок до нього, прийнятих у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Виявлено, що основними типами структурних підрозділів, відповідальними за 

трансфер продуктів інноваційної діяльності, є: централізований офіс (відповідає за 

трансфер технологій у всьому університеті, напр.: офіс ліцензування технологій 

Массачусетського технологічного інституту); децентралізований офіс (відповідає за 

трансфер технологій у межах окремого структурного підрозділу, напр.: Університет 

Джонза Гопкінза має три офіси трансферу технологій: медичного коледжу, 

лабораторії прикладної фізики та для обслуговування решти університету); фонд 

(незалежна агенція, спеціально створена університетом для провадження ліцензійної 

діяльності, напр.: Вісконсинська фундація наукових досліджень випускників); 

організація-підрядник (передбачено укладання угод про часткову або повну 

ліцензійну діяльність, напр.: одним із найбільших організацій-підрядників є 

Дослідницька корпорація технологій, Тусон, Аризона). Доведено, що на сучасному 

етапі розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

найпоширенішими є перші два типи – централізовані та децентралізовані офіси. 

Визначено, що в сучасних умовах актуалізувалося питання підвищення 

ефективності трансферу продуктів інноваційної діяльності шляхом розроблення 

інноваційних методик оцінювання комерційної успішності запропонованих 

продуктів. Проаналізовано приклади запровадження означених методик, найбільш 

показовим із яких є інструмент оцінки винаходів VentureQuest, адаптований офісом 

трансферу технологій медичного центру Канзаського університету до потреб 

відповідного медичного коледжу, що передбачає створення об‟єктивного, 
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прагматичного зворотного зв‟язку, визначення сильних і слабких сторін 

запропонованого винаходу з метою зниження ризику й досягнення більшого успіху 

в комерціалізації. 

Отже, упровадження науково-дослідного блоку методологічної моделі 

дослідження дозволило висвітлити клінічні дослідження, інженерію та дизайн, 

механізми трансферу технологій як напрями інноваційної наукової діяльності 

медичних коледжів університетів США. 

Результати четвертого розділу відображено в таких публікаціях авторки: 

(Куліченко, 2021д; 2021е; Kulichenko, 2021h; Kulichenko, Boichenko, 2020c; 2020n). 
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РОЗДІЛ 5 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСВІДУ США В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Витоки медичної освіти на території сучасної України 

 

Від самого початку будь-які медичні знання та навички розвивалися й 

передавалися завдяки навчанню. Медичні маніпуляції та процеси лікування 

необхідно було спостерігати, запам‟ятовувати, вчити, експериментувати, робити 

висновки тощо. 

Дослідники визнають факт існування медицини вже на найперших етапах 

розвитку людства, проте вони відзначають примітивний характер лікування в 

первісних людей. Воно обмежувалося розтиранням і розминанням хворих місць, 

припиненням кровотеч затисканням, лікуванням переломів та накладанням шин, 

кріпленням до пошкоджених місць гілки або шматка кори дерева. Цілющими 

засобами первісні люди вважали сонячне світло, воду, а також лікарські трави, за 

допомогою яких викликали діарею та блювоту (Harust et al., 2020). 

Зважаючи на те, що на території нашої держави з найдавніших часів 

проживало чимало різних народів із характерними для них медичними практиками, 

ми врахуємо цей факт під час розгляду витоків інноваційної діяльності в медичній 

освіті України. У дослідженні дотримуємося думки, що освітою слід вважати 

передачу акумульованих цінностей та знань суспільства (навіть первісного – А. К.), 

де елементами освітнього процесу слугує довкілля та всі види діяльності, а 

вчителями є представники старшого покоління (Education, 2020). 

Праслов’янська медицина (VI ст. до н. е. – VIII ст.). У період енеоліту, або 

мідно-кам‟яного віку, в VI-IV ст. до н.е. «праслов‟янське суспільство, що займало 

східну половину великої слов‟янської прабатьківщини, досягло вищого рівня 

первісності» (Мирский, Богоявленский, 2018). 

Приблизно в цей період було поширеним переконання, що хворіли ті, хто не 

шанував предків. Через це виганяли дух предка з тіла живої людини, вдаючись до 
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різних ритуалів: кровопускання, трепанації черепа, а також дарів, пісень чи танців 

(Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

Із племен, які проживали тоді на теренах сучасної України, найбільш вагомою 

була медична практика племені трипільців і скіфів. 

Трипільські племена заселяли велику територію від Карпат до Лівобережжя 

Середнього Дніпра, а також від Волині до пониззя Дунаю і північного узбережжя 

Чорного моря. Особливого значення у трипільців надавалося лікуванню й догляду за 

дітьми та хворими. За словами Є. Паламарчука та І. Андрієвського, «багатовіковий 

досвід трипільської медицини давав можливість співвідносити зміни в самому 

організмі зі змінами зовнішніми та складати цілі «портрети» хвороб. Недугували 

трипільці, як і наші сучасники, переважно на шлунок, нирки, серце, страждали від 

застуди тощо. Знали трипільці й хірургічну справу» (Паламарчук, Андрієвський, 

2005). 

Інтенсивні заняття землеробством та скотарством спонукали трипільців 

застосовувати в якості лікувальних засобів рослини та частини тіла тварин. 

Лікуванням хворих займалися шамани, маги, знахарі. Для цього вони виробляли 

настої, відвари, мазі, захисні амулети та медальйони, а також, за допомогою певних 

ритуалів, звертались до духів пращурів. Можемо припустити, що носіями знань про 

лікування в трипільських племенах були лише обрані. 

Значно більш поінформовані вчені про медицину скіфів, зокрема завдяки 

грецьким літописцям. 

Скіфськими племенами було утворено Скіфію – велику праслов‟янську 

державу, чия територія простяглася від Каспійського моря вздовж північного 

Причорномор‟я до Карпат, і була сферою інтересів Середземноморського світу 

(Бліхар, 2004). 

Дослідники описують доволі широкий арсенал лікувальних засобів у скіфів. 

Вони використовували переважно ліки рослинного походження, а їхні знахарі могли 

відрізняти отруйні рослини від харчових. Матерям і дітям надавали допомогу 

скіфські «бабки-повитухи», що передавали свої знання й навички від покоління до 

покоління. Скіфські цілителі вміли застосовувати клістирне приладдя і знали про 
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лікувальні можливості масажу, холодних і гарячих процедур (Бліхар, 2004). З 

грецьких джерел відомо і про «лазні скіфів», у яких вони використовували замість 

водного пару від розпеченого на камінні насіння коноплі (The Historians of Greece…, 

1919). Скіфами застосовувалися й унікальні методи муміфікації, щоправда лише по 

відношенню до представників вищого прошарку скіфського суспільства. 

Практикуючи, як правило, внутрішнє бальзамування, вони використовували для 

збереження тіл померлих спеціальні бальзами, смоли та олії. 

У скіфських племенах лікуванням займалися чаклуни, чародії та жерці. Та 

часто застосовувані ними під час лікування ірраціональні прийоми не приносили 

полегшення хворим, і ті помирали у стражданнях. Геродот писав про скіфських 

віщунів, які за допомогою пучка вербових палок пророкували хворим одужання чи 

смерть (The Historians of Greece…, 1919). 

У приписуваному Гіпократові трактаті «Про повітря, воду та місцевості» 

скіфи згадуються як стійкий, сильний та жорстокий народ, а також описуються деякі 

медичні маніпуляції, які вони застосовували. Автор трактата розповідає, що для 

лікування пухлин, що утворювалися на ногах скіфів від постійної верхової їзди, 

робилися розрізи жил позаду вух. Як повідомляє автор, така операція була 

небезпечною за своїми наслідками і не гарантувала успіху (Гиппократ, 1947). 

М. Мирський та М. Богоявленський погоджуються з твердженням М. Думки 

про існування в деяких регіонах Скіфії гуртків, у яких молодь опановувала 

медицину. Вони також припускають, що скіфські цілителі та знахарі передавали свої 

знання не тільки родичам, але й незнайомим людям за певну плату (Мирский, 

Богоявленский, 2018). 

Вважаємо, що в сарматів, готів і гунів, які заселили території сучасної України 

після скіфів, лікуванням займалися знахарі або маги, звертаючись за допомогою до 

своїх богів та використовуючи можливості фітотерапії. 

О. Голяченко та Я. Ганіткевич звертають увагу на те, як називали цілителів 

давні люди: «лікар – від санкритського «лікіті, лікітар» – мудрець, митець…. 

Незнаних лікарів народ боявся, називаючи їх «врачя», що означає «приблуда, 

волоцюга, дурисвіт, забода» (Голяченко, Ганіткевич, 2004, с. 41). 



372 

Як уже зазначалося, медичні знання передавалися від покоління до покоління. 

Однак, учнем не міг стати кожен охочий. Так, батьки учня мали бути чесними й 

порядними, а сам він – кмітливим, слухняним, білявим та синьооким, завдяки чому 

міг відчувати на відстані та швидше навчатися (Голяченко та Ганіткевич, 2004,  

с. 41). 

Вагомий внесок у розвиток медичних знань зробили слов‟яни. С. Сколоздра та 

Б. Чайковський зауважують, що «єдиного народу під назвою «слов‟яни» ніколи не 

існувало, а збірний термін «слов‟яни» вживається нині на означення сукупності 

народів, кожен із яких мав і власне походження, і власну історію» (Сколоздра, 

Чайковський, 2011). 

У середньому Подніпров‟ї у VI ст. н.е. утворився потужний союз слов‟янських 

племен – полян, древлян, кривичів, радимичів та ін. Називаючись Рос або Рус, вони 

об‟єдналися навколо Києва (Мирский та Богоявленский, 2018). 

Іншої думки дотримуються О. Голяченко та Я. Ганіткевич. Вони переконані: 

«Русь – це старовинна назва України, що пішла від старослов‟янських племен 

«русів» («росів»), які ще у І тис. н.е. проживали на території Середнього 

Придніпров‟я і згодом, об‟єднавшись, утворили державу Русь зі столицею у 

Києві…» (Голяченко та Ганіткевич, 2004). 

Поклоняючись богам, слов‟яни і в лікуванні та передачі медичних знань 

дотримувалися язичницьких обрядів і вірувань. Зцілювали та навчали медицини у 

слов‟ян волхви, ворожбити, чарівники, знахарі та кмети (обдаровані люди, які могли 

допомогти й навчити (Голяченко та Ганіткевич, 2004). 

У слов‟янських племен знання трав (зелейництво) цінувалося дуже високо та 

прирівнювалося до дива або чар. Народ вважав силу трав цілющою, так само як і 

силу замовляння, нашіптування, навіювання (Костомаров, 1994). 

М. Костомаров наголошує на тому великому значенні, яке мало для слов‟ян 

Свято Купала: «У цей день збирали трави, як медичні, так і такі, яким фантазія 

надавала цілющу силу. Як вода, так і вогонь, і навіть вінки з купальського свята 

визнавали корисними для здоров‟я. Тоді знаходили під чорнобилем якесь земляне 

вугілля, що зцілювало від хвороб» (Костомаров, 1994). 
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Можемо констатувати, що слов‟янські племена, які оселилися навколо Києва 

та по всій території сучасної України, заклали основи того, що зараз ми називаємо 

«народною медициною». 

Народна, світська та монастирська медицина Київської Русі (ІХ –ХІІІ ст.). 

Територія Давньої (Київської) Русі простерлася від Балтики до Чорного моря і від 

західного Бугу до Волги. Заснована в IX ст. на місці невеликих князівств, Київська 

Русь була могутньою східнослов‟янською державою з унікальною культурою та 

медициною (Мирский, Богоявленский, 2018). 

Жителі Київської Русі не любили лікуватися, проте мали достатню кількість 

язичницьких лікарів (волхвів, знахарів, бабок-повитух тощо). Через бойові та 

побутові ушкодження вони також зверталися за допомогою до хірургів (Змеев, 

1896). 

Язичницькі лікарі допомагали хворим і передавали знання учням у себе вдома. 

За словами Л. Змєєва, «збереглася спадкова передача теоретико-практичних знань 

від учителя до помічника, учня, і навіть право вільної самостійної практики після 

певного іспиту перед учителем. На першому місці були хірургічні знання, а жіночі й 

дитячі – на останньому» (Змеев, 1896). 

О. Вєсєлкова зазначає, що притаманний народній медицині принцип передачі 

знань від покоління до покоління посприяв виникненню сімейних медичних шкіл, 

які проіснували аж до XVII – XVIII ст. Їхніми недоліками були відсутність чіткої 

програми навчання майбутніх лікарів та «стихійно-емпіричний» зміст отриманих 

медичних знань і досвіду (Веселкова, 2019). 

У діяльності народних лікарів раціональні знання щодо анатомічних і 

фізіологічних структур людини, походження хвороб, методів діагностики й 

попередження хвороб, поділу лікувальних засобів поєднувалися з ірраціональними 

знаннями (Іващенко, 2012).  

Першим із відомих світських лікарів вважають половця Івана Смеру. Проте  

М. Мирський та М. Богоявленський характеризують Смеру як волхва, тобто 

народного лікаря, але не заперечують його фахової обізнаності, що дозволила йому 

стати лікарем самого князя Володимира. Також відомо, що Смера навчався 
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медицині за кордоном, швидше за все, в Єгипті та Візантії (Мирский, 

Богоявленский, 2018). 

Відсутність лікарень у дохристиянській Київській Русі підтверджує Л. Змєєв, 

хоча й не відкидає можливості існування лікарні княгині Ольги, згаданої в 

норвезькій сазі (Змеев, 1896). 

Після хрещення Київської Русі Володимиром Великим у 988 р. розпочалося 

активне будівництво християнських церков і монастирів. Один із перших 

християнських монастирів Київської Русі був Печерський, відомий сьогодні як 

«Києво-печерська лавра». Його заснував Антоній Печерський (983–1073) у 1051 р., а 

згодом його ігуменом став Феодосій (1008 або 1036–1074) (Киево-печерская…, 

1909). 

Вважають, що в ХІ ст. у Печерському монастирі зародилася монастирська 

медицина. У 1070 р. Феодосієм Печерським був заснований притулок для хворих і 

немічних, що став одним із перших лікувальних закладів Київської Русі (Голяченко, 

Ганіткевич, 2004, с. 60). 

С. Марчукова також відносить до XI ст. появу перших монастирських 

лікарень. На доказ вона наводить запис у Никонівському літописі про заснування 

митрополитом Єфремом у 1091 р. лікарні в Переяславі (Марчукова, 2003). 

Особливість монастирської медицини полягала в поєднанні досвіду народних 

лікарів зі здобутками візантійської медицини. Характерно, що більшість ченців із 

тих, хто надавав медичну допомогу, вийшли із сімейних медичних шкіл (Веселкова, 

2019). 

Ченці-лікарі користувалися довірою всіх прошарків тогочасного суспільства. 

Це було пов‟язано з формуванням у християнському світогляді «уявлення про те, що 

Бог карає грішника хворобами або посилає випробування праведникам, нагадуючи 

усім про тлінність земного буття» (Марчукова, 2003). Тож, поєднання молитов із 

медичною допомогою ченців мало зцілити як дух, так і тіло хворого. Як слушно 

стверджує М. Дземан, «монастирською медициною Київської Русі була практично 

реалізована традиція лікувального процесу в триєдиному поєднанні – душі, духа й 

тіла» (Дземан, 2018). 
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Києво-Печерському Патерик (ХІІІ ст.), що є зібранням історій про життя 

перших ченців Печерського монастиря, містить багато цінної для нас інформації 

щодо монастирської медицини. Зокрема, повідомляється, що засновник монастиря 

Антоній Печерський «хворих зціляв своєю їжею, а ті вважали, що їм лікарське зілля 

подавали, і так уздоровлювалися молитвою його» (Колпакова (ред.), 2001). 

Про учня Антонія Агапіта (? – 1095) у Києво-Печерському Патерику було 

сказано, що, почувши, як хтось із ченців захворів, він служив хворому всіляко, 

уздоровлюючи його своїми молитвами: «Якщо ж тривала його недуга – так Бог 

благоволив, аби віру й молитву раба свого помножити – цей же блаженний Агапіт 

перебував біля нього невідступно, молячи за нього Бога безперервно, аж доки 

Господь здоров‟я подавав хворому задля його молитов» (Колпакова (ред.), 2001). 

Також відомо, що в ХІ ст. медичну допомогу надавали й світські (міські) 

лікарі. Зазвичай, вони отримували медичну освіту в іноземних державах або мали 

інше віросповідання. Християнська церква не мала впливу на таких лікарів. Серед 

них були і княжі, що супроводжували військо князя в походах. Проте, як зазначають 

М. Мирський та М. Богоявленський, «платня, яку брали світські лікарі, була, 

ймовірно, значною: у всякому разі, в літописах нерідкі скарги на високу вартість 

лікування і попри це відсутність ефекту від дій лікарів» (Мирский, Богоявленский, 

2018). 

У Патерику повідомляється про лікаря-вірменина, який практикував за часів 

Агапіта. Він не зміг вилікувати хворого Чернігівського князя Володимира 

Мономаха та, навпаки, лише посилив хворобу. Допоміг же кнізеві Агапіт, 

надіславши цілющі овочі, після чого той одужав (Колпакова (ред.), 2001). 

Медичне змагання Агапіта й вірменина символізує конкуренцію, що існувала 

між монастирськими та світськими лікарями. Люди з прихильністю ставилися до 

монастирських, оскільки ті, на відміну від світських лікарів, не брали плати за свою 

допомогу (Мирский та Богоявленский, 2018). Збереглися й імена деяких із них: 

ченців Даміана (?–1071) та Григорія (?–1093), іконописця Алімпія (1065–1114), 

Пимена (?–1114). 
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Про те, як зцілював Даміан, розповідається у «Книзі житія святих» (1689) 

Дмитрія Ростовського: «Покірливо, вважаючи себе негідним дару зцілення, творив 

тоді Даміан над хворими молитви й помазував їх єлеєм, і, Божої благодаттю, усі 

отримували зцілення та йшли здоровими» (Св. Димитрий Ростовский, 2004). 

Зауважимо, що лікувальні практики перших ченців у «Києво-Печерському 

патерику» і «Книзі житія святих» Дмитрія Ростовського подаються, за словами  

М. Дземана, «як духовне служіння. Здатність зціляти людей була даром Божим, що 

відкривається праведникам за їхній духовний подвиг, і лікування сприймається 

насамперед як невід‟ємна частина служіння Господу» (Дземан, 2018). 

У багатьох давньоруських монастирях навчали медицини за грецькими та 

візантійськими рукописами (Голяченко, Ганіткевич, 2004). У перших монастирських 

лікарнях ченці повинні були дотримуватися таких правил: у догляді за хворими 

виконувати найчорнішу роботу; виявляти терпимість; не дбати про власне 

збагачення тощо. Ченці фактично поєднували функції лікарів, вихователів та 

освітян, адже «вони зберігали рукописи, займалися перекладом грецьких і 

латинських книг медичного змісту. При цьому доповнювали їх своїми знаннями» 

(Марчукова, 2003). З цим не погоджуються М. Мирський та М. Богоявленський, 

наголошуючи, що основним заняттям ченців, з яким були пов‟язані їхні 

інтелектуальні наміри, було богослов‟я, а не вивчення античних рукописів 

(Мирский, Богоявленский, 2018). На думку дослідників, «більшої поваги заслуговує 

гуманний подвиг безвісних ченців, які присвячували себе милосердній діяльності 

під час лікування хворих і стражденних» (Мирский, Богоявленский, 2018). 

Енциклопедичний розмах був притаманний Ізборникам Святослава 1073 та 

1076 рр., зміст яких торкався різних сфер людського життя за часів Київської Русі. 

Зокрема «Ізборники» містять тексти, що можуть бути віднесені до медичної 

літератури, адже вони описують певні хвороби, наводять алгоритми їхнього 

лікування, надають рекомендації щодо правильного харчування, способів 

запобігання хвороб, розповідають про лікарську спеціалізацію. 

Інтерес до медицини виявляли й жінки Київської Русі. Першою визначною 

жінкою-лікарем та науковцем в історії Русі-України прийнято вважати дочку 
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київського великого князя Мстислава, онуку Володимира Мономаха та 

праправнуку Ярослава Мудрого Добродію-Євпраксію-Зою (1108–1172). Ще в 

юному віці вона захопилася народною медициною, збиранням цілющих трав, 

приготуванням настоїв і допомогою хворим, за що її називали відьмою та 

чаклункою. Вже у Візантії, куди Євпраксія переїхала після одруження, на підставі 

власного лікарського досвіду та аналізу праць тогочасних медиків, вона в 30-х 

роках ХІІ ст. написала науковий трактат «Мазі». Трактат був написаний грецькою 

мовою, складався з 5 частин та 29 розділів і здобув велику популярність у 

середньовічні часи (Кіцера, Кіцера, 2010). 

Однак, як переконана О. Тичківська, сьогодні не вистачає фактів, щоб визнати 

авторкою першої вітчизняної медичної праці «Аліма» (Мазі) київську княжну Зою 

Мстиславівну (Тичківська, 2009). Дослідниця посилається на наукову дискусію 

щодо цього питання, у якій взяли участь Х. Лопарєв (1902), С. Пападимітріу (1904), 

Г. Літаврін (1971), Б. Криштопа (1995) (Тичківська, 2009). 

Попри певну дискусійність питання щодо авторства, трактат цей доцільно 

розглядати в контексті медичної освіти. Як зазначає Г. Літаврін, «перед нами 

збірник-лікарський порадник, який мав практичне призначення – бути посібником 

для лікаря» (Литаврин, 1971). Медичні питання, які автор трактату детально 

розглядає та з яких дає фахові рекомендації (здорове харчування, здоровий образ 

життя, гігієна, різні хвороби та їхнє лікування, анатомія, вагітність тощо), зумовлює 

його важливе значення для професійної підготовки тогочасного лікаря. 

Дослідники історії медицини констатують наявність багатьох проблем у 

розвитку медицини й медичної освіти на територіях сучасної України до XVII ст. До 

них належать: відсутність державного контролю за медичною справою та державної 

системи підготовки лікарів (Веселкова, 2019); відстороненість монастирів від 

підготовки медичних фахівців (Змеев, 1896); відсутність можливості для «створення 

центрів для масового надання медичної допомоги та створення шкіл для широкої 

підготовки лікарів» (Дземан, 2018). 

Проте певні кроки в напрямі впливу держави на медичну практику мали місце. 

Зокрема, у «Статуті Володимира про десятини, суди та людей церковних»  
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(Х ст.) регулюються деякі питання діяльності лічців (лікарів) із церковних людей 

(Черепнин (ред.), 1978), тобто монастирських лікарів. Лікарі, затверджені церквою, 

мали наглядати за тим, щоб новонароджені були похрещені, а померлі – сповідані та 

поховані за християнським звичаєм (Змеев, 1896). Більшого відношення до світської 

медицини мали положення іншого правового документу – «Руської Правди»  

(ХІ ст.). Так, у пункті 30 вимагалося від винуватця поранення мечем виплати 

3 гривні на лікування постраждалого (Греков (ред.), 1940.). 

На відміну від монастирської та світської медицини, народна медицина в 

Київській Русі продовжувала керуватися лише морально-етичними принципами. 

У 1086 р. була заснована перша школа Київської Русі. І. Огієнко називає ім‟я 

засновниці – княгиня Анна Всеволодівни (друга половина ХІ ст. – 1112(3)) та 

повідомляє, що школа була заснована при монастирі та приймала охочих до 

навчання дівчат (Огієнко, 2003). Зважаючи на те, що, вочевидь, дівчат у школі 

навчали різним корисним знанням, у тому числі основам медицини, є підстави 

розглядати цей заклад як прообраз закладів медичної освіти. 

Народна, монастирська, світська медицина до та після татаро-монгольської 

навали (XIII–XV ст.). Розвиток медицини в Київській Русі у ХІІІ ст. був значно 

уповільнений у зв‟язку з татаро-монгольською навалою 1238 – 1240 рр. Її наслідком 

стало «підкорення і руйнація Києва, а разом із тим загибель столиці держави та 

зникнення з історичної арени власне європейської держави Київської Русі» 

(Сагайдак та Черняков, 2001). Дійшло вороже військо й до Галицько-Волинського 

князівства. Політична залежність території сучасної України від Золотої орди 

тривала ще впродовж двох століть після розгрому. 

Проходячи страшні випробування, суспільство все ж не втратило всіх своїх 

культурних надбань, до яких також належала й медицина. Важливу роль у 

збереженні медичних знань відіграли православні монастирі (Мирский, 

Богоявленский, 2018). Медичну допомогу різним прошаркам суспільства 

продовжували надавати представники народної, монастирської та світської 

медицини – сільські знахарі, мольфари, ченці, світські лікарі. Відповідно, не 
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призупинявся і процес передачі знань від лікаря до учня, а представники 

монастирської медицини також черпали знання з античних джерел. 

Утім, у XIV ст. населення територій сучасної України потерпало від епідемій 

чуми та прокази, для боротьби з якими не було ані ліків, ані кваліфікованої медичної 

допомоги. Усе це, разом із низьким рівнем гігієнічних знань і високим рівнем 

дитячої смертності, поставило перед серйозними викликами тогочасні медицину й 

медичну освіту.  

Уже тоді на землях сучасної Західної України, зокрема в Галичині, жителі 

починали створювати заклади для лікування хворих і немічних, шпиталі, лікарські 

організації та товариства (Ганіткевич, 2007). 

Моральне та фізичне виснаження населення після татаро-монгольської навали 

XIV–XV ст. лише посилювалося під впливом її політичних наслідків: розділу 

земель, феодальної роздробленості, відсутності єдиної держави (Ісаєвич, 1972). За 

таких складних умов ще більшої цінності набула діяльність свідомих представників 

українського народу щодо підтримки життя та здоров‟я стражденного населення, 

зокрема розвитку медичної освіти. 

Так, у 1377 р. львівськими міщанами був заснований шпиталь для хворих, 

немічних і бідних, а у 1445 р. почала діяти перша у Львові приватна аптека. У 

XVI ст. при українських церквах Львова почали працювати шпиталі-притулки, 

утримувані за благодійні пожертвування. Допомогу хворим у них надавали ченці 

(Ганіткевич, 2007). При цьому зазначимо, що, за відсутності кваліфікованиго 

персоналу, ступінь медичної допомоги в таких закладах був мінімальним (Потимко, 

2012, с. 63). 

Європейська університетська медична освіта, цехова медицина, братські 

школи та академії (XV–XVII ст.). У зв‟язку з відсутністю спеціальних освітніх 

закладів у XV ст. на західних землях сучасної України, медичну допомогу 

місцевому населенню надавали переважно іноземні лікарі зі ступенем доктора 

медицини. Тому серед них яскраво виділяється постать Юрія Котермака (1450?–

1494), в історичних джерелах відомого як Дрогобич, що став одним із перших 
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українців, який здобув медичну освіту в Італії і, завдяки своїм досягненням, 

прославив Україну за її межами. 

Я. Ісаєвич указує, що в різних джерелах ця людина постає під різними 

іменами: «Юрій (у латинських документах Georgius, Jeorius) з Дрогобича, Юрій зі 

Львова, Юрій з Русі, Юрій Дрогобич з Русі» (Ісаєвич, 2014). 

Виявивши в ранньому дитинстві потяг до знань та науки, Юрій відвідував 

заняття з грамоти в місцевій церкві, де познайомився з ченцем Євтимієм. Від нього 

хлопець отримав книгу, що розповідала про життя києво-печерських святих 

(Ісаєвич, 1972). Як зазначалося раніше, деякі з них були цілителями й засновниками 

монастирської медицини. 

Уже юнаком Юрій вирішив продовжити освіту в Європі, адже багато чув про 

європейські та, зокрема, італійські університети. 

До складу європейського університету XV ст. зазвичай входили чотири 

факультети: богословський, юридичний, медичний та гуманітарний (вільних 

мистецтв). Навчання студентів на факультеті вільних мистецтв передувало їхньому 

вступу на інші три факультети. Найбільшм авторитетом користувалися факультети 

богослов‟я та медицини. 

Наприкінці 1468 р. (на початку 1469 р.) Юрій вступив до Краківського 

університету на гуманітарний факультет, де вивчав логіку, граматику, риторику, 

арифметику, геометрію, філософію та музику (Ісаєвич, 1972; Ісаєвич, 2014). 

За словами Я. Ісаєвича, вибір Кракова містом навчання був для Юрія 

Дрогобича не випадковим і зумовленим тривалими й тісними зв‟язками українських 

земель із Польщею (Ісаєвич, 2014). Під час навчання він захопився лекціями доктора 

медицини й астрономії та королівського лікаря Петра Гашовця (Ісаєвич, 1972). 

Зауважимо, що в європейських університетах XV ст. вивчення астрономії, разом із 

математикою та фізикою, передувало вивченню медицини. Це було пов‟язано із 

середньовічними переконаннями, що дієвість будь-яких медичних маніпуляцій 

залежить від дати і часу їхнього проведення (Ісаєвич, 1972; Ісаєвич, 2014). 

Отримавши в 1470 р. ступінь бакалавра вільних мистецтв, Юрій продовжив 

опановувати астрологію. Після отримання ступеня магістра в 1473 р. він вирішує 
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здобути ступінь доктора медицини в Італії. На це надихнув його земляк – Мартин із 

Журавиці (Жиравиці), який у 1449 р. здобув ступінь доктора медицини в 

Болонському університеті (Ісаєвич, 1972) і завдяки своєму лікарському таланту 

отримав європейське визнання (Матвіїшин, 2015). 

У Болонському університеті Юрій Дрогобич (Джорджо да Леополі) у 1478 р. 

отримав ступінь доктора філософії та посаду професора і продовжив навчання на 

чотирирічному курсі медицини (Ісаєвич, 1972). У 1481 р. після обрання він посів 

посаду ректора університету медицини та вільних мистецтв Болоньї. До його 

обов‟язків входило: читання лекцій із медицини, присутність на розтинах, 

призначення професорів для проведення розтинів. Уже на посаді ректора Юрій 

Дрогобич здобув ступінь доктора медицини. Після закінчення терміну перебування 

на посаді ректора він багато часу віддавав медичній практиці (Ісаєвич, 1972; Ісаєвич, 

2014). 

Повернувшись наприкінці 1480-х рр. до Кракова, Юрій Дрогобич склав іспит 

на право медичної практики та викладання. На своїх лекціях він наголошував про 

необхідність поєднання теорії з практикою і долучав студентів до огляду хворих. 

Прибувши до Львова, Юрій Дрогобич надавав допомогу великій кількості 

хворих. У 1490-х рр. його було обрано деканом медичного факультету Краківського 

університету (Ісаєвич, 1972). До самої смерті Юрій Дрогобич викладав, лікував та 

писав наукові праці. У XV – XVI ст., завдяки талантам лікаря та ученого, ім‟я Юрія 

Дрогобича стало відомим не тільки у Західній Україні, але й у всьому світі. 

Кінець XV ст. ознаменований появою українського козацтва, з його 

самобутньою культурою та унікальною медициною. Козацькі медичні практики 

відобразили нові тенденції розвитку медицини, початок яких С. Лемпіцький веде від 

1490-х рр., коли «відкриття Нового Світу та його невідома, дивна природа з 

вражаючим впливом на людський організм <…> безсумнівно, сприяли активізації 

незалежних наукових та медичних досліджень» (Łempicki, 1921, с. 8). 

Багато дослідників вважають некоректним ототожнення народної та козацької 

медицини. Зокрема, А. Пастернак аргументовано доводить наявність принципових 

відмінностей між ними (див. табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1  

Порівняння народної та козацької медицини 

Народна медицина Козацька медицина 

1. Націлена на усі прошарки населення. 

2. Має тісні зв‟язки з медициною інших 

слов‟янських народів. 

3. Тривале непрофесійне лікування 

рослиного та тваринного походження. 

1. Націлена на специфічну категорію 

населення – козаків. 

2. Подібна за принципами із 

медициною войовничих народів – 

татар, турок, монголів та ін.  

3. Термінове та професійне (проте не 

пов‟язане з книгами та науковими 

ступенями) лікування. 

Укладено за (Пастернак, 2001) 

 

Особливості медичної справи в козаків були зумовлені спосібом їхнього 

життя. Козацька медицина була заснована на раціональному харчуванні, багатому 

на необхідні вітаміни, мінерали й поживні речовини; руховій активності; 

особливостях ведення побуту; використанні природних ресурсів; зверненні до 

молитов та ін. Створювалася й розвивалася козацька медицина зусиллями ченців, 

травників і костоправів (Пастернак, 2001). 

У XVI ст. спостерігалося поступове відродження й розквіт медичної справи та 

освіти на теперішніх українських територіях. За словами О. Потимко, «у Львові 

епохи пізнього середньовіччя офіційними носіями медичних знань вважались 

аптекарі, цирульники та лікарі. <…> Право йменуватися доктором медицини 

(лікарем) давала університетська освіта. Натомість аптекарі та цирульники 

здобували професійні знання в цехах шляхом набуття досвіду в процесі тривалої 

щоденної практики» (Потимко, 2012, с. 121). Помітною подією в історії  української 

медицини та медичної освіти стало заснування у Львові цеху цирульників у 1578 р. 

(за іншими джерелами – 1512 р.) (Потимко, 2012, с. 122). 

Я. Ганіткевич указує, що цирульники не тільки голили своїх клієнтів, але й 

надавали послуги медичного характеру: «здійснювали кровопускання, лікували 
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вивихи й переломи, зупиняли кровотечі, перев‟язували рани, робили масажі, 

ставили банки, виривали зуби, готували різні пластирі для гоєння ран» 

(Ганіткевич, 2007). 

Навчання цирульників мало організований характер: майстри цеху займалися 

підготовкою учнів, які впродовж трьох (за іншими джерелами – шістьох – А. К.) 

років засвоювали відповідні навички й наприкінці складали екзамен на майстра 

(Ганіткевич, 2007). 

В. Братусь та П. Фомін зауважують, що цирульники передавали у спадок 

професійні знання, які здобували на практиці. При цьому багатьма їхніми методами 

не володіли й дипломовані лікарі (Братусь та Фомін, 2005). Спеціалізувалися 

цирульники на травматології, лікуваннї венеричних і шкірних хвороб, 

захворюваннях зубів (Голяченко та Ганіткевич, 2004). 

Цех цирульників у Львові діяв до 1840-х – 1850-х рр. (Ганіткевич, 2007). Крім 

Львова, цехова медицина розвивалася і в інших українських містах – Києві, Луцьку, 

Кам‟янці-Подільському та ін. Принцип передачі медичних знань у цехах надає 

дослідникам підстави вважати їх першими українськими медичними школами 

(Горпинченко, 2013). 

Також у Львові у 1586 р. була заснована перша на українських землях 

братська школа, що здійснювала підготовку охочих продовжити навчання в 

університетах Європи (Хижняк, 2005; Ганіткевич, 2007), тогочасному центрі 

медичної освіти. Принциповою вимогою до відкриття братської школи було 

створення при ній шпиталю (Аскоченский, 1856а, с. 36). 

Не заперечумо, що приклад Юрія Дрогобича накреслив багатьом його 

землякам шлях до фахової медичної освіти через загальну, проте в більшості 

випадків більшу можливість стати дипломованими лікарями мали представники 

духівництва через доступність для них інформації про медичні здобутки минулих 

часів. Ідеться, передусім, про жития святих часів Київської Русі, переклади робіт 

про медицину античних авторів тощо. На думку О. Потимко, популярність медичної 

науки серед духівництва була зумовлена й тим, «що в середньовічному суспільстві 

вищі духовні уряди могли посідати виключно представники шляхти або ж ті особи 
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нешляхетного походження, які були захищені титулом доктора (права, філософії, 

медицини)» (Потимко, 2012). 

У XVI ст. все більшого значення надавалося творам античних лікарів. Проте, 

звернення до них як до першооснов медицини не виключало їх критики, доповнення 

та переосмислення. Це було проявом антропоцентризму й бажанням людини дбати 

не лише про духовне, але й фізичне тіло для продовження повноцінного земного 

життя через контроль за власним здоров‟ям. Зростання цінності медичних знань 

разом зі збільшенням їхнього обширу підвищило увагу фахівців до способів їх 

передачі та засвоєння, а тому гостро постало питання про організацію відповідних 

освітніх закладів. 

Існує невизначеність щодо дати заснування Острозької школи (академії). Як 

зауважив К. Харлампович, «дата, яку зазначають різні історики для заснування 

Острозької школи, така непостійна, що коливається впродовж усього століття – від 

1498 до 1593(5) рр.» (Харлампович, 1898, с. 242). На думку історика, ця подія 

сталася не раніше 1576 – 1580 рр., а засновником закладу був не Костянтин Іванович 

Острозький, а його син Костянтин Костянтинович (Харлампович, 1898, с. 242). 

В «Українському медичному календарі» Я. Ганіткевич називає конкретну  

дату – 1577 р., коли «в Острозі на Волині князь Костянтин Острозький, український 

магнат і меценат, заснував Острозьку академію – греко-слов‟яно-латинську колегію, 

першу вищу школу в Україні» (Ганіткевич, 2016, с. 56). Відкритий при академії 

шпиталь із медичним класом був прообразом медичного факультету (Ганіткевич, 

2016, с. 56).  

Дискусійним є питання не тільки щодо часу заснування закладу, але й щодо 

його статусу. На переконання К. Харламповича, за програмою та характером 

діяльності Острозька школа «була середнім училищем, але ніяк не нижчим» 

(Харлампович, 1898, с. 246). До викладання в закладі освіти були залучені 

представники медицини, астрономії, астрології, філософії та інших наук 

(Харлампович, 1898, с. 249). Крім того, наприкінці XVI – на початку XVII ст. 

Острозька академія діяла як заклад освіти релігійного спрямування, у якому велике 
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значення мало виховання на християнських засадах і вивчення Святого Письма 

(Острозька академія.., 2011, с. 8). 

Одиним із викладачів Острозької академії був випускник Падуанського 

університету Ян Лятош. Відомо, що він не тільки викладав математику, але й 

займався медициною (Шпізер, 2011, с. 213). Для наукового обґрунтування своїх дій 

у процесі лікування пацієнтів Я. Лятош використовував знання з астрології, адже 

вважав, що завдяки аналізу положення планет і зірок можна передбачати поширення 

хвороб, визначати способи їх лікування, прогнозувати природні катаклізми та долю 

окремих людей (Жуковський, Махлюк, 2016, с. 334). 

Першою медичною вищою школою в сучасному розумінні цього слова, що 

була заснована на українських землях, вважають Замойську академію (Плющ та ін. 

(ред.), 1975, с. 13). Проте, як зауважує В. Бондарук, попри значення цього закладу в 

історії вітчизняної освіти, він практично залишається поза увагою дослідників 

(Бондарук, 2016, с. 3). 

Заснована наприкінці 1593 р. у м. Замостя польським гетьманом Яном 

Замойським, академія мала готувати кваліфікованих спеціалістів для народних 

потреб, орієнтуючись на досвід найкращих європейських університетів. Протягом 

23 років (з 1636 р. по 1659 р.) Замойська академія залишалась єдиним 

університетським закладом «на цілій Русі»» (Бондарук, 2016, с. 3). 

В академії навчалися вихідці зі Львівщини, Волині, Поділля (Бондарук, 2016, 

с. 3). Як свідчить К. Харлампович, там навчалися й вихованці Львівської братської 

школи (Харлампович, 1898, с. 140). 

Існує думка, що Замойська академія була задумана як альтернатива 

Острозькій академії, як своєрідна відповідь її засновника Я. Замойського своєму 

політичному конкурентові, яким був для нього український православний князь, 

магнат К. Острозький (Бондарук, 2016, с. 73). 

Замойський запрошував на працю до свого закладу викладачів Острозької 

академії (Харлампович, 1898, с. 247). Маючи дружні стосунки з найосвіченішими 

жителями Львова, він долучив і деяких із них, зокрема С. Бирковського,  

М. Стефанідеса та Я. Урсина, до викладання (Łempicki, 1921, с. 25-26). 
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У 1594 р. академія отримала від папи Климента VIII привілеї, які мали 

європейські освітні заклади, у тому числі право надання ступенів доктора філософії, 

права та медицини. 15 березня 1595 року відбувся перший набір студентів. 

Первинно Замойська академія складалася з 8 класів. Медицину, натуральну 

історію та фізику вивчали в 4 класі (Харлампович, 1898, с. 128-130). За свідченням 

польського історика Я. Кохановського, «професор натуральної філософії та 

медицини мав рано, о 8-й годині викладати обидві частини загальної фізики Якоба 

Карпентаріуса, потім медичну науку – на основі праць Галена…» 

(Kochanowski,1900, с. 36). 

Восени 1599 р. ректор академії В. Старнігель звернувся листом до колег 

Падуанського університету за консультацією. Йшлося про загадкове захворювання, 

назване польськими ковтунами або польською косою (plica Polonica, morbus 

cirrhorum, helotis) (Gmiterek, 1976, 25, Łempicki, 1921, с. 42), від якого потерпало 

населення Галичини, а особливо – гуцули, які проживали в гірських районах Карпат 

(Верхатський та Заблудовський, 1991, с. 198). Засоби народної медицини проти цієї 

хвороби були безсилі. Її симптоми були подібні до симптомів сифілісу, ревматизму, 

артриту тощо. Ймовірно, цей лист до Падуї в 1599 р. передав Я. Урсин (Gmiterek, 

1976, 25; Łempicki, 1921, с. 42, 44). 

Звернення отримало жвавий відгук у італійських колег: професори медичного 

факультету обговорювали це питання на спеціальній конференції. Основну причину 

захворювання падуанські вчені слушно вбачали в несприятливих житлово-

побутових умовах та низькій загальній культурі населення (Верхатський, 

Заблудовський, 1991, с. 198). Цей прецедент став яскравим прикладом 

європейського співробітництва між закладами освіти у вигляді консультування та 

обміну досвідом. Зауважимо на інноваційності цього заходу для освітної діяльності 

на межі XVI – XVII ст., зокрема для медичної освіти. 

У 1600 р., підписуючи документ про заснування Замойської академії,  

Я. Замойський висловив бажання мати серед кафедр закладу освіти кафедру фізики 

та медицини (Łempicki, 1921, с. 30). 
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Львів‟янина Яна Урсина (Недзвецького) деякі автори називають викладачем 

медицини в Замойській академії (Колесникова та ін., 2014, с. 91). Однак  

К. Харлампович ствереджує, що Урсин «в академії викладав не її, а фізику, а після 

смерті Яна Замойського займався з його (Я. Замойського – А.К.) сином 

математикою» (Харлампович, 1898, с. 138). За свідченням С. Лемпіцького, 

викладаючи різні дисципліни, у тому числі математику, географію та астрономію,  

Я. Урсин «лише з часом відчув бажання вивчати медицину, на чому наполягав  

Я. Замойський» (Łempicki, 1921, с. 33). С. Лемпіцький пише, що, ймовірно, у жовтні 

1598 р. Урсин виїхав до Італії (Łempicki, 1921, с. 34). 

Навчаючись медицині в Падуанському університеті, він проявив себе як 

сумлінний студент, але найбільший інтерес у нього викликала хірургія. У 1603 р.  

Я. Урсин отримав ступінь доктора медицини. Після повернення до Замостя він уже в 

1606 – 1607 рр. був доктором філософії та медицини, професором, а також займався 

практичною медициною (Łempicki, 1921, с. 37, 40). 

Я. Урсину належить і фундаментальна праця з описової анатомії – «Про кістки 

людського тіла у трьох книгах» (Харлампович, 1898, с. 139), перша книга якої 

присвячена назвам кісток, друга – розвитку й приналежності кісток, третя –

з‟єднанням кісток (Łempicki, 1921, с. 41). У 1606 р. він був призначений ректором 

Замойської академії (Kochanowski,1900, с. 51). За часів його ректорства академія 

прийняла багато студентів як із Польщі, так із «давньої, але широкої Русі, Подола, 

Волині …» (Kochanowski, 1900, с. 51). 

Ще одним львів‟янином, який викладав у Замойській академії, був Симон 

Бирковський, до здобутків якого належать рукописи з коментарями до медичних 

творів Галена, а також із викладом певних положень анатомії та сифілідології 

(Харлампович, 1898, с. 139-140). Відомо, що С. Бирковський від‟їхав на навчання до 

Падуї в 1604 р., де опанував курс медицини, згодом повернувшись до Замойської 

академії (Łempicki, 1921, с. 56). У 1609 – 1610 рр. він обіймав посаду ректора цієї 

академії (Kochanowski,1900, с. 51). 

Цікавим фактом з історії академії став складений у 1653 р. професором фізики, 

багаторазовим ректором Замойської академії, доктором філософії та медицини 
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Гаспаром (Каспаром) Шульцем (Сольським) заповіт, за яким 17000 злотих було 

призначено на потреби заснованої Шульцем кафедри практичної медицини, 

5000 злотих – на утримання трьох студентів-медиків, а 3000 злотих – на утримання 

професора медицини, якщо він є родичем Шульца, а за відсутності такого слід було 

запросити на цю посаду корінного львів‟янина чи жителя Замостя 

(Kochanowski,1900, с. 111, 124; Gmiterek, 1976, 29). 

Також, за заповітом Шульца, навчальний план лекцій із медицини мав 

відповідати європейському рівню й перевищувати плани інших курсів, що 

викладалися в Замойській академії. Крім того, курс практичної медицини мав 

тривати чотири роки – на рік довше, ніж усі інші. На першому та другому році 

навчання лекції мали бути присвячені внутрішнім захворюванням організму 

людини, на третьому – тканинам і шкірним хворобам, а на четвертому – 

штудіюванню праць Гіппократа (Kochanowski,1900, с. 112). 

Серед відомих випускників Замойської академії були ректори Київської 

братської школи Йов Борецький, Касіан Сакович, ректор і префект Києво-

могилянської академії Сільвестр Коссов та Ісайя Трофимович (Харлампович, 1898, 

с. 139-140). 

В Острозькій та Замойській академіях медицину опановували як 

спеціальність, проте Замойська академія мала ще й право присуджувати ступінь 

доктора медицини (Криштопа, Д‟яченко, 2000, с. 29). 

У 70-х рр. XVI ст. – на початку XVII ст. на південному сході України для 

лікування та догляду поранених у походах козаки стали засновувати військові 

шпиталі, розташовуючи їх у віддалених від поселень та мальовничих місцевостях. 

Зокрема, великі шпиталі були засновані при Самарському, Трахтемирівському та 

Межигірському монастирях. Їх нараховували до 14. Про хворих дбали ченці, брати 

та сестри милосердя, використовуючи методи народної, козацької й наукової 

медицини (Горпинченко, 2013; Тищенко, 2017). 

У козаків не було медичних шкіл, а знання передавалися в усній формі від 

старших молодшим, також навчалися на практиці. 
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За медичною допомогою козаки звертались і до цирульників за відповідну 

плату. У той час цирульники навіть уміли проводити розтини. Ті, хто навчалися поза 

цехами, називалися партачами (приватниками). І цирульники, і партачі 

приєднувалися до походів і надавали медичну допомогу під час військових дій 

(Тищенко, 2017). 

Визначною подією в історії української освіти стало заснування в 1615 р. 

Київської братської школи, яку слушно називають родоначальницею вищої освіти в 

Україні і, зокрема, Києво-Могилянської академії (Хижняк, 2005, с. 10, 13). 

Від самого заснування Київська братська школа мала підтримку від 

Київського братства, Братського Богоявленського монастиря та Війська 

Запорозького. У 1632 р., її об‟єднали з Лаврською школою, відкритою за рік до того, 

у 1631 р. при Лаврському Троїцькому лікарняному монастирі. Новостворений 

заклад, названий «Київським братським колегіумом», а згодом – «Києво-

Могилянською академією», очолив П. Могила (Хижняк, 2005, с. 16, 19). Варто 

зазначити, що на початку існування закладу освіти він не надавав медичної освіти. 

Період академічної медичної освіти й законодавчих актів на території 

сучасної України (XVIII –XIX ст.). Посилення інтересу до медицини спостерігалося в 

період із 1754 по 1768 р. (а за словами М. Булгакова, по 1817 р.) і було зумовлене 

зростанням кількості випускників Києво-Могилянської академії, які бажали 

отримати медичну освіту за кордоном. Близько 300 із них вступили до медичних 

закладів освіти інших країн (Булгаков, 1843, с. 194; Хижняк, 2005,  

с. 38), а згодом деякі з них назавжди увійшли до історії української медицини та 

освіти. 

І. Полетика (1722–1796) першим із вихованців Києво-Могилянської академії 

захистив докторську дисертацію за кордоном, а в 1772–1773 рр. керував на Січі 

великим шпиталем для хворих на чуму. Він також прославився як організатор 

масштабних карантинних заходів (Хижняк, 2005, с. 39, Тищенко, 2017), і як автор 

класичної праці про природні захворювання вен (Братусь, Фомін, 2005). 

Вагомий внесок у розвиток медицини зробив і Д. Самойлович (1746–1811). 

Повернувшись на батьківщину після захисту докторської дисертації в Лейдені, він 
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допомагав боротися з чумою, що періодично спалахувала в різних містах України. 

Інновацією для того часу були розроблені ним методи ізоляції та дезинфекції під час 

чумних епідемій (Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 228). Крім того,  

Д. Самойловичем було засновано «Зібрання медичне в Херсоні», що стало першим 

науковим медичним товариством на території сучасної України (Голяченко, 

Ганіткевич, 2004, с. 87). 

Населення потребувало кваліфікованої медичної допомоги, а не тих медичних 

маніпуляцій низької якості, які на той час мали право надавати цирульники. Щодо 

закордонних лікарів, то їхні послуги не були доступними для більшої частини 

населення. Тому вже в 50-х рр. XVIII ст. планувалося відкриття медичних 

факультетів при університетах у Києві, Чернігові, Батурині та Катеринославі, однак 

цього не сталося з певних політичних та економічних причин (Верхратський, 

Заблудовський, 1991, с. 234). 

У Львові доктор медицини, професор А. Крупинський, виступив у 1773 з 

ініціативою створення медичного колегіуму (за польськими джерелами – медичної 

школи (Szumowski, 1907). – А. К.) р., де мали готувати хірургів та акушерів 

(Ціборовська-Римарович, 2020). 

Навчання в медичному колегіумі не передбачало видачі диплому й мало 

тривати два роки: перший курс був присвячений вивченню анатомії, загальної 

патології, загальної та спеціальної хірургії, вчення про ліки та рецептуру, а другий 

курс – опануванню клінічної медицини, спеціальної терапії та хірургії, десмургії, 

теоретичного та практичного акушерства (Голяченко, Ганіткевич, 2004, с. 89). 

Мовами викладання були польська та німецька. 

У медичному колегіумі А. Крупинський не лише займався викладанням, але й 

організацією перших на той час курсів з основ медицини для акушерок і 

цирульників. Написану ним у 1775 р. книгу «Опис хвороб» вважають одним із 

перших друкованих вітчизняних підручників (Голяченко, Ганіткевич, 2004; 

Ціборовська-Римарович, 2020). 
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Крім підготовки хірургів і акушерів, Львівському медичному колегіуму було 

довірено перевірку лікарень, аптек та всіх, хто міг надавати медичну допомогу 

(Ціборовська-Римарович, 2020). 

У листопаді 1784 р. у складі Львівського університету (1661 р.) розпочав свою 

діяльність медичний факультет. Для вступу на факультет необхідно було мати 

«домедичну» основу: опанувати математику, логіку, дипломатію тощо. Сам курс 

навчання медицини був розрахований на 4 роки. Перший рік був присвячений 

вивченню хімії, ботаніки, природознавства, анатомії, другий – фізіології та хірургії, 

третій – фармакології, а четвертий – клінічній підготовці (Голяченко, Ганіткевич, 

2004; Манько, Бабський, 2014). Мовою навчання була латина та зрідка польська або 

німецька. Медична освіта завершувалася захистом дисертації (Білинська, 2011, 

січень). Як бачимо, освітній процес на медичному факультеті Львівського 

університету був організований на основі моделі, на якій базувались у своїй освітній 

діяльності західноєвропейські заклади вищої медичної освіти, а також перші 

медичні коледжі США. 

У 1787 р. на основі старого шпиталю було відкрито Єлисаветградську медико-

хірургічну школу, що стала першим і єдиним медичним освітнім закладом із 

підготовки лікарів для турецького фронту. Під керівництвом П. Шароя школа діяла 

до 1797 р. і підготувала до 250 лікарів. Навчання проводилося докторами медицини 

та шпитальними лікарями за скороченим планом. Попри значну кількість охочих 

отримати медичну освіту в цьому закладі, його було закрито після закінчення 

бойових дій (Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 234; Горпинченко, 2013; 

Єлисаветградська медико…., б.д.). 

У 1788 р. брак студентів та низька якість викладання разом із чварами самих 

викладачів призвели до припинення підготовки медичних спеціалістів, за винятком 

медико-хірургічних студій. Тільки в 1791 р. Львівському університету знову було 

дозволено здійснювати підготовку лікарів (Манько, Бабський, 2014). 

Зауважимо, що створення медичних освітніх закладів на територіях сучасної 

України хронологічно майже збігається з аналогічними процесами у США (друга 

половина XVIII ст.). Як і у США, важливу роль у розбудові системи медичної освіти 
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на землях сучасної України відіграли викладачі та лікарі-інноватори. У табл. 5.2 

наведено короткі відомості про українських інноваторів зазначеного періоду. 

Таблиця 5.2 

Українські інноватори медичної освіти 

кінця XVIII ст. – середини ХІХ ст. 

Прізвище та ім’я  Роки життя  Інновація 

І. Буяльський  1789–1864 Запровадив перед операцією 

промивання вапном інфікованої 

рани. Автор атласу «Анатоміко-

хірургічні таблиці», популярного 

в Європі та США 

Д. Велланський  1744–1848 Автор першого вітчизняного 

підручника з фізіології 

П. Загорський  1746–1846 Засновник вітчизняної анатомії, 

автор першого підручника з 

анатомії у двох томах 

Н. Максимович-

Амбодик  

1744–1812 Автор першого класичного 

підручника з акушерства. 

Відстоював право на медичну 

освіту та укладав медичні 

словники 

Є. Мухін  1756–1850 Засновник вітчизняної гігієни та 

судової медицини. Автор першого 

підручника з травматології, 

посібника з анатомії у 8 частинах, 

розробив клаптевий метод 

ампутації 
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Продовження Таблиці 5.2 

Чаруківський Я. 1789–1848 Автор першої праці з воєнно-

польової хіріргії у 5 частинах, 

запропонував хірургічну обробку 

ран із подальшим їх зашиванням 

Шумлянський О. 1748–1796  Першим описав мальпігієве тільце 

та працював з будовою нирок 

Узагальнено та систематизовано за (Верхратський, Заблудовський, 1991; 

Братусь, Фомін, 2005; Голяченко, Ганіткевич, 2004, с. 41; Єлисаветградська 

медико…., б.д.) 

 

З липня 1802 р. наказом російського імператора Олександра кожному 

духовно-навчальному закладу було дозволено викладання медичних наук 

(Аскоченский, 1856б, с. 422). Того самого року за ініціативою доктора медицини й 

головного лікаря Київської міської управи А. Масловського в Києво-Могилянській 

академії відбулося відкриття першого дворічного медичного класа (Хижняк, 2005, 

с. 38). 

Лекції в медичному класі мали проводитися латиною, але з поясненнями 

російською мовою. Їх могли відвідувати студенти богослов‟я, філософії, риторики 

(Аскоченский, 1856б, с. 422). Попри те, що клас медицини вважався 

екстраординарним, тобто новим і менш важливим (Булгаков, 1843, с. 125), 

наприкінці 1802 р. кількість його студентів становила 140 осіб (Аскоченский, 1856б, 

с. 435). Завдяки лікарю академії Х. Бунге була організована студентська лікарня 

(Серебренников, 1897; Хижняк, 2005, с. 38). 

У липні 1808 р., на виконання наказу імператора, медичний клас був 

ліквідований (Аскоченский, 1856б, с. 462), а у 1817 р. було закрито і Києво-

Могилянську академію. 

Після ліквідації в 1805 р. Львівського університету його медичний факультет 

був реорганізований у медичну колегію з дворічним терміном навчання (Голяченко 

та Ганіткевич, 2004), яка діяла до 1817 р. І. Білинська повідомляє, що на базі 
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Львівського університету в серпні 1805 р. почалися медико-хірургічні студії, для 

вступу до яких було достатньо свідоцтва про закінчення 4-класної школи або 

проходження практики в цирульника. Випускали студії лікарів і хірургів нижчого 

рівня із правом практикувати тільки у Львівській провінції (Білинська, 2011, січень). 

Центром медично-освітніх інновацій у ХІХ ст. стали території сучасної 

північно-східної України, де почали з‟являтися нові заклади вищої освіти, 

інноваційна діяльність яких підтримувалася статутом. 

Перший Університетський статут (1804 р.) було складено для імператорського 

Харківського університету (Устав Императорского…, 1805). За ним медичний 

факультет університету мав бути забезпечений анатомічним театром та колекцією 

анатомічних препаратів. Було передбачено відкриття клінічного та хірургічного 

інститутів, а також інституту повивальної справи (Устав Императорского…, 1805). 

Підготовка дипломованих лікарів офіційно розпочалася в 1806 р., одразу після 

відкриття Харківського університету, хоча, як зауважують С. Верхратський та  

П. Заблудовський, «для нього не було підготовлено ані анатомічного театру, ані 

лабораторій, ані клінік» (Верхратський та Заблудовський, 1991, с. 234, 256). Також, 

за даними І. Скворцова та Д. Багалія, до 1808 р. не було жодного студента, що 

навчався б за цією спеціальністю (Скворцов, Багалей (ред.), 1905–1906, с. 196). 

За статутом, структуру першого медичного факультету Харківського 

імператорського університету мали складати кафедри: анатомії, фізіології та судової 

медицини; патології та терапії; хірургії; повивальної справи та жіночих хвороб; 

фармації, фармакогнозії та фармакології; худоболікування (ветеринарії). Як можемо 

бачити, на початку ХІХ ст. лікуванню людей та тварин навчали на одному 

факультеті. Від тогочасного лікаря вимагали універсальності, тобто вміння надавати 

допомогу як людям, так і тваринам. 

За свідченнями І. Скворцова та Д. Багалія, анатомічний театр у Харківському 

університеті існував приблизно з 1806 р. і «був облаштований професором  

Л. Ванноті у житловому приміщенні університетського саду» (Скворцов, Багалей 

(ред.), 1905–1906, с. 197). 
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Л. Ванноті власноруч створив і велику колекцію анатомічних препаратів 

(Скворцов, Багалей (ред.), 1905–1906, с. 197). На тлі недоліків, що мали місце в 

організації роботи медичного факультету на початку його існування, діяльність  

Л. Ванноті надає підстави, щоб вважати його першим інноватором медичної освіти в 

стінах Харківського університету, який, попри відсутність на той час студентів, 

доклав значних зусиль для забезпечення майбутнього освітнього процесу. 

Університетським статутом визначався і зміст ключових компетентностей 

випускників: студент останнього року на іспиті мав визначити хворобу пацієнта (з 

клінічного інституту або з міської лікарні), призначити ліки та передбачити їхню 

дію (Устав Императорского…, 1805). Перший випуск студентів медичного 

факультету Харківського університету в кількості 9 осіб відбувся в 1815 р. 

(Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 257, 259). 

Незважаючи на труднощі, пов‟язані з браком фінансування та відсутністю 

необхідного матеріально-технічного забезпечення, професорсько-викладацький 

склад медичного факультету Харківського університету провадив плідну 

інноваційну діяльність, інформацію про яку нами узагальнено та систематизовано в 

табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Інноватори медичного факультету  

Харківськівського університету ХІХ ст. 

Прізвище та ім’я  Роки життя  Інновація 

П. Бутковський  1801–1844 Автор першого вітчизняного підручника 

«Душевні хвороби, викладені відповідно до 

засад нинішнього вчення психіатрії» у 2 

частинах 

Є. Гордієнко  1812–1897 Перший, хто супроводжував лекції 

демонстраціями та організував 

фармакологічну лабораторію 

М. Єллінський  1789–1834 Першим залучив студентів до практичної 

хірургічної роботи та організував при  
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  клініці амбулаторний прийом. Написав 2 

томи, присвячених інноваційним 

досягненням у травматології 

П. Наронович  1805–1858 Найдосвідчений на Лівобережжі спеціаліст 

з очної хірургії та педагог-організатор 

Узагальнено та систематизовано за  

(Верхратський, Заблудовський, 1991) 

 

У 1817 р., як указує І. Білинська, львівські медико-хірургічні студії було 

реорганізовано в медико-хірургічний інститут. Навчання в ньому тривало 3 роки і 

передбачало опанування таких дисциплін: на першому курсі – анатомії, фізики, 

хімії, ботаніки; на другому – фізіології, патології, фармакогнозії, акушерства і 

ветеринарії; на третьому – загальної та патологічної терапії, лікарської клініки, 

хірургії, судової медицини, окулістики і дентистики (Білинська, 2011, січень). 

Відповідно до підписаного імператором Миколою в липні 1835 р. Загального 

статуту імператорських університетів, студенти медичного факультету 

імператорського Харківського університету мали вивчати: анатомію (анатомію 

людського тіла в поєднанні з порівняльною фізіологією та порівняльною анатомією; 

патологічну анатомію, розтин тіл); фізіологію (загальну фізіологію; загальну 

патологію); лікарське речовинознавство (загальну терапію; лікарську токсикологію та 

пояснення мінеральних вод; фармацію; рецептуру; дієтику або гігієну); клініку 

(патологію та терапію; клініку в лікарні); семіотику; умоглядну хірургію; операційну 

хірургію, хвороб очей та хірургічну клініку; повивальну справу (повивальну справу; 

жіночі та дитячі хвороби; способи щеплення віспи; допомогу породіллям та лікування 

новонароджених); судову медицину (судову медицину; медичну поліцію, способи 

лікування запаморочень; історію та літературу медицини; енциклопедію та 

методологію); худоболікування (ветеринарну анатомію та фізіологію; мистецтво 

пізнати та лікувати хвороби домашніх тварин; розтин їхніх тіл) (Общий устав…, 1837). 

Термін навчання на медичному факультеті становив п‟ять років. 
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Статут передбачав наявність зоотомічного театру та колекції препаратів, 

фармакологічної колекції, колекції хірургічних та акушерських інструментів, 

практичного ветеринарного закладу (Общий устав…, 1837). Для того часу це було 

інноваційним рішенням, спрямованим не лише на покращення практичної 

підготовки майбутніх медичних фахівців, але й на створення умов для подальших 

освітніх та наукових інновацій.  

У 1841 р. медичний факультет був відкритий в імператорському Київському 

університеті святого Володимира. Цьому передувало створення в Києві в 1840 р. 

наукового об‟єднання лікарів (Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

За організацію факультету та кафедри хірургії відповідав В. Караваєв (1811–

1892), який також спрямував свої зусилля на створення хірургічної, терапевтичної та 

акушерської клінік (Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 238; Братусь, Фомін, 

2005), а у 1849 р. очолив і наукове об‟єднання лікарів.  

У 1842 р., спеціально для організації факультету був підготовлений новий 

Університетський статут, яким, відповідно до запропонованої класифікації 

медичних наук (Додаток Ф), було передбачено створення 10 кафедр (Додаток Х). 

Зазначимо, що позитивний вплив на розвиток медичної освіти в Київському 

університеті мала активна інноваційна діяльність його професорсько-викладацького 

складу, зокрема, В. Беца (1834–1894), О. Вальтера (1817–1889), В. Караваєва та ін. 

(Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 238, 260; Братусь, Фомін, 2005). В. Бец 

уперше описав великі пірамідальні клітини кори головного мозку. Серед інновацій 

О. Вальтера можна назвати: виявлення впливу симпатичних нервів на просвіт 

кровоносних судин; створення одного з найкращих у Європі анатомічних театрів; 

участь у створенні першого українського медичного журналу «Сучасна медицина» 

(1860–1880 рр.) тощо. В. Караваєв першим в Україні успішно оперував хворих під 

ефірним наркозом і був автором багатьох інновацій у хірургії та офтальмології 

(Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 238, 260; Братусь та Фомін, 2005). 

Видатним інноватором у медицині та медичній освіті був М. Пирогов 

(1810‒1881). Обійнявши в 26-річному віці посаду професора хірургії Дерптського 

університету, М. Пирогов починає на практиці реалізовувати свої інноваційні ідеї. 
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Як слушно зауважують В. Братусь та П. Фомін, «вже в цей ранній період 

самостійної професорської діяльності М. Пирогов упевнюється, що однією з 

основних причин, які стримують розвиток хірургії є недостатні знання топографо-

анатомічних взаємовідношень тканин людського організму, відсутність надійних 

засобів боротьби з крововтратою, нагноєнням у ранах, відсутність ефективного 

знеболювання операцій» (Братусь, Фомін, 2005, с. 12-13). 

На розвиток хірургічної практики та освіти мали визначний вплив 

фундаментальні праці М. Пирогова: «Хірургічна анатомія артеріальних стовбурів та 

фасцій» (1837), «Прикладна анатомія» (1843–1845), «Про гіпсові пов‟язки» (1845), 

«Практичні та фізіологічні дослідження з етеризації» (1847) та ін. 

Детально вивчаючи ефірний наркоз, М. Пирогов переконався в доцільності 

використання його інгаляційного виду під час операцій, і поки «в Америці, 

батьківщині наркозу <…> хірурги дискутували про доцільність процедури, а 

Пирогов у ці ж роки не виконував жодної операції без наркозу» (Братусь, Фомін, 

2005). Він також був першим, хто застосував ефірний наркоз у позалікарняних 

умовах під час воєнних дій на Кавказі в 1847 р. (Братусь, Фомін, 2005). 

Серед інноваційних здобутків видатного хірурга варто назвати: створення 

підручника та атласу патологічної анатомії, присвячених холері; винахід нового 

метода ампутації стопи, що не вимагав додаткового протезування; створення 

гіпсової пов‟язки для переломів кісток як альтернативі термінової ампутації. 

М. Пирогов був не лише засновником військово-польової хірургії, але й 

зробив неоціненний внесок в українську медичну освіту. Обіймаючи посаду 

попечителя Київського навчального округу, він активно сприяв розбудові 

медичного факультету в Київському університеті Св. Володимира, зокрема через 

своїх учнів з числа професорсько-викладацького складу (Братусь, Фомін, 2005). 

Організаторами та практиками медичної освіти бралася до уваги його візія освітніх 

реформ та їхньої доцільності; визначення ролі університету, попечителя 

університету, статуту університету, університетської колегії, академічної 

мобільності, сутності освітнього процесу, місця в ньому викладача та студента тощо 

(Куліченко, 2017б). 
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Активна інноваційна діяльність кафедри анатомії медичного факультету 

Харківського університету розпочалася в 1860-х рр. після приїзду до Харкова  

Д. Лямбля (1824–1895). Як зазначають з приводу впливу інновацій Лямбля автори 

історичного дослідження І. Скворцов та Д. Багалей, «важко віриться, що за якийсь 

рік чи півтора кафедра анатомії в Харкові могла бути на такій висоті, якої вона не 

досягала навіть у той час у багатьох закордонних університетах» (Скворцов та 

Багалей (ред.), 1905–1906, с. 212). 

Однією з головних його інновацій була реконструкція та облаштування 

анатомічного театру (Скворцов, Багалей (ред.), 1905–1906, с. 212). Як викладач 

анатомії, Д. Лямбль був талановитим наставником для колег і студентів. Також 

зауважимо, що науковим досягненням Д. Лямбля стало відкриття та опис 

одноклітинного паразитарного організму з типу найпростіших (Скворцов, Багалей 

(ред.), 1905–1906, с. 212-214; Голяченко, Ганіткевич, 2004), з чим і пов‟язана назва 

хвороби «лямбліоз». 

Прикладом інноваційної діяльності також вважаємо прийняте в 1861 р. 

рішення університетських рад Харківського та Київського університетів, яким 

жінкам була дозволена вища освіта, а отже, і здобуття наукових ступенів та 

отримання дипломів. Як наголошує І. Чернобров, це надавало право жінкам 

претендувати на відповідні посади і медичну практику (Чернобров, 2012). 

Визначною подією для розвитку вищої освіти на території сучасної України 

став Університетський статут 1863 р. З його прийняттям, як указує В. Мокляк, «було 

примирено університетську корпорацію та уряд; покращено умови для розвитку 

університетів як державних, наукових, освітніх, культурних, просвітницьких (а отже 

і інноваційних – А. К.) закладів» (Мокляк, 2017). 

Університетський статут 1863 р. стосувався лише Харківського та Київського 

університетів. Ним були визначені кількість та найменування кафедр і клінік у 

складі їхніх медичних факультетів, а саме: кафедра медичної фізики та хімії; 

кафедра анатомії здорової людини; кафедра ембріології, гістології та порівняльної 

анатомії; кафедра фізіології; кафедра фармакогнозії та фармакології; кафедра 

загальної патології; кафедра загальної терапії та лікарської діагностики; кафедра 
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спеціальної патології та терапії; кафедра патологічної анатомії; кафедра теоретичної 

хірургії; кафедра теоретичної та експериментальної фармакології; хірургічна 

факультетська клініка; терапевтична факультетська клініка; кафедра акушерства та 

жіночих хвороб з клінікою; кафедра судової медицини з токсикологією, гігієни та 

медичної поліції; госпітальна терапевтична клініка; госпітальна хірургічна клініка 

(Университетский устав…, 1868). 

Крім того, кожному медичному факультету належало мати такі структурні 

підрозділи:  

 хімічні кабінети та лабораторії з особливим відділенням для праці з 

фізіологічної та патологічної хімії, токсикології та практичних занять; 

 зоологічний кабінет та лабораторія для препарування на набивання 

тварин; 

 зоотомічний кабінет та лабораторія; 

 фізіологічний кабінет (зібрання інструментів та апаратів для 

виробництва вівісекцій та інших дослідів); 

 музей фізіологічної анатомії (амфітеатр, робоча кімната для 

мікроскопічних занять, виробництва ін‟єкцій; зібрання анатомічних інструментів та 

склад для тіл); 

 робоча кімната кафедри фармації з медикаментами та необхідними для 

виготовлення ліків інструментами та посудом; 

 хірургічний кабінет із повним зібранням хірургічних, офтальмологічних 

інструментів, машин та пов‟язок із необхідними анатомічними інструментами; 

 кабінет акушерства, жіночих та дитячих хвороб з інструментами та 

машинами; 

 госпітальне відділення для розслідування різних судово-медичних 

випадків при кафедрі судової медицини (Университетский устав…, 1868). 

Поставлене Статутом завдання розширення діапазону дисциплін передбачало 

залучення ще більшої кількості вітчизняних і закордонних викладачів, а також 

студентів. 
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У 1860-х рр. на медичному факультеті Київського університету 

Св. Володимира працювали відомі вчені-інноватори: винахідник хірургічних 

інструментів та нових методів оперування Ю. Шимановський (1829–1868), 

засновник вітчизняної трансплантології О. Яценко (1843–1897) (Верхратський, 

Заблудовський, 1991, с. 308; Голяченко, Ганіткевич, 2004) та ін. 

Інноваційною слід вважати і діяльність І. Щолкова (1833–1909) у 

Харківському університеті. Завдяки йому при кафедрі фізіології в 1863 р. почала 

діяти перша в Україні фізіологічна експериментальна лабораторія (Верхратський, 

Заблудовський, 1991, с. 273). 

Інноваційні зміни відбулися й у змісті освітнього процесу. Так, у 1880–1881 

навчальному році на медичному факультеті Київського університету 

Св. Володимира було імплементовано курс лекцій з антисептичного методу, а за 

очільництва С. Чир‟єва кафедрі фізіології було надано електрофізіологічне та 

неврологічне спрямування (Верхратський та Заблудовський, 1991, с. 274, 308). 

Перегляд Статуту 1861 р. у серпні 1884 р. був пов‟язаний зі студентськими 

заворушеннями та необхідністю їхнього попередження. У новому Статуті 

згадувався відкритий у Одесі у 1865 р. Новоросійський університет, який, усупереч 

вимогам чинної та всіх попередніх редакцій Статуту, до того моменту ще не мав 

медичного факультету через брак коштів та з інших причин (Общій уставъ…, 1911). 

Статутом було закріплено деякі інновації, що стосувалися медичної освіти. 

Зокрема, було дозволено складати випускні іспити лише тим студентам, які успішно 

опанували всі десять семестрів і виконали всі види діяльності, що їм належить. Також, 

для прийняття випускних державних іспитів кількість і склад медичних комісії мав 

визначатися й затверджуватися Міністром народної просвіти. Залежно від результатів 

іспиту студент отримував диплом першого чи другого ступеню разом із правом 

називатися «лікарем» (у російському варіанті саме «лекарем», а не «врачем» – А. К.). 

Медичним факультетам надавалося право присуджувати лише один науковий  

ступінь – доктора після усного екзамену та публічного захисту дисертації 

претендентом. Крім того, з метою перевірки знань студентів медичних факультетів у 

навчальному році запроваджувалися напівкурсові іспити (Общій уставъ…, 1911). 
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Із прийняттям Статуту 1884 р. на медичному факультеті Харківського 

університету відбулися реорганізація та відкриття нових кафедр (Бузескул, 1905,  

с. 43). Вважаємо причиною цих структурних змін не тільки рекомендації Статуту 

1884 р., а й інтенсивний розвиток медичних наук та зумовлене цим збільшення 

кількості викладачів і студентів. 

Новим напрямом інноваційної діяльності університетів стала участь в 

організації та роботі наукових товариств (Бузескул, 1905, с. 53, 78). Того ж року 

вийшов довгоочікуваний наказ про утворення медичного факультету 

Новоросійського університету в Одесі (Антропова, 2020). 

У 1887 р. поштовхом для інноваційної активності професорсько-

викладацького складу медичного факультету Харківського університету стала 

необхідність організації належних умов для практичної підготовки студентів. Так, 

після отримання необхідного дозволу при Харківському військовому шпиталі 

розпочала роботу пропедевтична терапевтична клініка, а також були виділені кошти 

на будівництво інших клінік для медичного факультету (Бузескул, 1905,  

с. 53, 78). 

У цей час на території сучасної західної України склалася критична ситуація 

щодо медичної допомоги населенню, зумовлена браком дипломованих лікарів та 

епідеміями інфекційних хвороб. Тому, з огляду на ситуацію та у відповідь на 

численні звернення до представників влади, у 1894 р. у Львівському університеті 

був відновлений медичний факультет (Білинська, 2011, січень; Ганіткевич, 2013). 

Для забезпечення діяльності медичного факультету Львівського університету 

було збудовано 7 корпусів для кафедр, шпиталів і клінік. Освітній процес 

забезпечували 14 кафедр. За словами Я. Ганіткевича, викладачі цих кафедр 

«проводили на високому рівні наукові дослідження, переважно розвивали медицину 

на європейському рівні, удосконалювали надання медичної допомоги населенню» 

(Ганіткевич, 2013). 

Інноваційний процес не припинявся в Харківському університеті. Так, у 

1894 р. медичну секцію Товариства дослідних наук було реорганізовано в 

Товариство наукової медицини та гігієни (Бузескул, 1905, с. 78). 
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У 1897 р. клопотанням професорсько-викладацького складу медичного 

факультету Харківського університету було підтримано інноваційну ідею лікаря 

університету А. Богданова щодо створення в приміщенні університету 

амбулаторного покою для студентів, де вони могли звернутися за допомогою до 

університетського лікаря та фельдшера, отримати довідки про стан здоров‟я чи 

хвороби, безкоштовні ліки з університетської аптеки (Богданов, 1898, с. 1-2, 8-9). 

Проаналізувавши випадки 594 студентів-медиків, які звернулися за медичною 

допомогою, лікар Богданов визначив види захворювань, на які вони страждали: 

механічні та термічні пошкодження; інфекційні захворювання; розлади загального 

харчування; місцеві захворювання органів травлення, дихання, кровообігу та 

кровотворення, руху, чуття та сечостатеві; захворювання нервової системи; 

захворювання загальних покривів та підшкірної клітковини (Богданов, 1898, с. 3-4). 

Вважаємо, що така чисельність хворих та характер їхніх захворювань залежали від 

способу життя, харчування й дотримання санітарно-гігієнічних вимог, а також могла 

бути спричиненою участю студентів-медиків у розтинах тіл та підготовці 

анатомічних препаратів. Як бачимо, ініціативи Богданова мали наукове та 

профілактичне значення й були інноваційними для того часу. 

Результати інноваційної діяльності медичного факультету були 

проілюстровані в Альбомі до 100-ліття Харьківського університету (1805–1905) за 

редакцією Д. Багалея та А. Іваницького (Додаток Ц). 

Проявом новаторських устремлінь професорсько-викладацьких колективів 

медичних факультетів усіх трьох університетів стала їхня участь наприкінці ХІХ ст. 

у проведенні публічних лекцій у просвітницьких і благодійних цілях. 

 

5.2. Ґенеза інноваційної діяльності в українській медичній освіті 

 

Так історично склалося, що на долю України випадали численні тяжкі 

випробування й перипетії у ХХ ст. Здавалося б, із розвитком науки й техніки наш 

народ отримував краще життя. Однак, революції, війни, рухи, репресії, боротьба за 

незалежність, відстоювання прав і свобод – далеко не повний список того, що 
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відбувалося на території сучасної України у ХХ ст. та залишило відбиток у ХХІ ст. 

Повертаючись до медичної освіти, зазначимо, що впродовж ХХ ст. ще більшої 

актуальності набула інноваційна діяльність. 

Період становлення української медичної освіти у ХХ ст. розділено на такі 

етапи: структурних трансформацій в інноваційній діяльності (1900–1913); 

диверсифікації напрямів медичних досліджень (1914–1945); розширення мережі 

закладів вищої медичної освіти (1946–1991); активізації міжнародного 

співробітництва в галузі інноваційної діяльності (1992-2001); модернізації 

інноваційної діяльності (2002–дотепер). Коротко їх опишемо. 

Етап структурних трансформацій в інноваційній діяльності (1900–1913). 

Початок ХХ ст. був ознаменований відкриттям уже четвертого медичного 

факультету на територіях сучасної України – у Новоросійському університеті в 

Одесі 1 вересня 1900 р. Для нього було побудоване спеціальне містечко за планом  

В. Підвисоцького (1857–1913), професора Київського університету св. Володимира і 

першого декана медичного факультету Новоросійського університету 

(Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 309). 

За цим самим проєктом було зведено й чотирьохповерхову будівлю медичних 

лабораторій, найбільшу на той час. У ній розмістилися: фізіологічна лабораторія з 

відділенням для психофізіології; фізіолого-хімічна лабораторія; гістологічна 

лабораторія; лабораторія фармації з фармакогнозією; лабораторія фармакології; 

лабораторія хірургічної патології; лабораторія загальної патології з 

бактеріологічним відділенням; лабораторія гігієни (Подвысоцкий, 1900). Це стало 

серйозним підґрунтям для наукової інноваційної діяльності, адже зведені 

приміщення були добре обладнані та в них працювали кваліфіковані наукові 

працівники, а також проводили свої дослідження викладачі та студенти. 

Того самого року відповідно до Розпорядження Міністерства просвіти щодо 

організації та створення студентських гуртків у закладах вищої освіти на медичному 

факультеті Новоросійського університету почав діяти перший гурток (Васильев, 

Мельниченко, 2016). Зазначимо, що зі студентських наукових гуртків розпочався 
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шлях у науку таких відомих вітчизняних інноваторів, як О. Богомолець,  

Л. Громашевський, Г. Маркелов та ін. 

Також у 1904 р. професорсько-викладацьким складом медичного факультету 

було створено Медичне товариство, а у 1909 р. – Товариство російських лікарів 

(Васильев, 2010). На засіданнях товариств обговорювалися нагальні питання, 

пов‟язані з освітнім процесом на медичному факультеті, висвітлювалися закордонні 

та вітчизняні інновації в медичній науці й освіті, створювалися робочі групи з 

певних напрямів інноваційної діяльності тощо. 

У 1908 р. на факультеті був уперше запроваджений курс інфекційних хвороб 

під проводом авторитетного вченого-інфекціоніста В.  Стефанського (Верхратський, 

Заблудовський, 1991, с. 310). 

Того самого року в Харкові К. Вагнером було ініційовано відкриття першого в 

Україні медико-механічного інституту для проведення фундаментальних 

теоретичних і клінічних наукових досліджень із травматології та ортопедії, 

підготовки кваліфікованих фахівців, розроблення нових методів лікування тощо 

(Братусь, Фомін, 2005). 

Після революційних подій 1905–1907 рр. вища освіта стала більш 

демократичною, адже з‟явились освітні заклади для жінок: у Києві – лікарсько-

педагогічні курси «Мати й дитина», 1905 р.; медичне відділення Вищих жіночих 

курсів, 1907 р.; в Одесі – медичне відділення Вищих жіночих курсів, 1906 р.; Вищі 

жіночі медичні курси, 1909. р; у Харкові – Харківський жіночий медичний інститут, 

1910 р. 

Назва «вищі медичні курси» свідчила про орієнтацію на університетську 

модель вищої медичної освіти. Для цього вони мали відповідати таким критеріям: 

належна кількість викладачів з університетською освітою для організації освітнього 

процесу (лекцій, практичних занять, колоквіумів, семінарів тощо); задовільна 

матеріально-технічна база (приміщення, бібліотека, лабораторії) для проведення 

наукових досліджень; відповідність навчальних планів курсів університетським 

(Мельник, 2017, с. 95). 
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У перші 14 років ХХ ст. на медичному факультеті Львівського університету 

продовжували працювати вчені з європейським визнанням. Мовами викладання 

були німецька та польська і лише для деяких нефахових дисциплін – українська. 

З 544 лікарів, підготованих у стінах медичного факультету Львівського 

університету, лише 40 були українцями. Така нерівність призводила до численних 

сутичок між українцями та поляками. Зрештою австрійська влада у 1912 р. 

пообіцяла відкрити новий університет для українців, але цьому завадила Перша 

світова війна (Ганіткевич, 2013). 

У цей період заклади медичної освіти в північно-східній частині України 

активно проводили інноваційні дослідження, упроваджуючи їхні результати в 

освітній процес та заходи з охорони здоров‟я населення. Очільник кафедри медичної 

хімії медичного факультету імператорського Харківського університету в 1899–1902 

рр. В. Гулевич (1867–1933), відомий завдяки відкриттю карнозина та гуанідина, 

запровадив обов‟язкові практичні заняття з дослідження сечі й вмісту шлункового 

соку. Очільником кафедри педіатрії (1902–1918) І. Троїцьким були організовані 

товариство педіатрів та відділ Товариства боротьби з дитячою смертністю, які вели 

активну просвітницьку роботу серед населення (Верхратський, Заблудовський, 

1991). 

Етап диверсифікації напрямів медичних досліджень (1914–1945). У період з 

1914 по 1918 р. у західній частині сучасної України вища медична освіта перебувала 

в стані занепаду. Львівський університет припинив свою діяльність із початком 

Першої світової війни. У закладах освіти північно-східної частини підготовка 

медичних спеціалістів відбувалася за скороченими навчальними планами через брак 

лікарів на передовій. Через воєнні дії була призупинена науково-дослідна робота. 

Після закінчення Першої світової війни прагнення гендерної рівності у вищій 

освіті та наукових дослідженнях реалізувалося у трансформації вищих жіночих 

медичних курсів у жіночі медичні інститути, які згодом об‟єднали з медичними 

факультетами в медичні інститути. 

Як повідомляє І. Чернобров, «у 1920 р. функціонували 3 медичні факультети 

(Харківського, Київського та Новоросійського університетів – А. К.) і 3 жіночі 
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медичні інститути (у Києві, Одесі та Харкові – А. К.), які були об‟єднані у відповідні 

самостійні заклади вищої освіти – медичні академії. За рік їх реорганізували в 

медичні інститути, де почали функціонувати короткострокові підготовчі курси» 

(Чернобров, 2012). Згодом на основі цих курсів були створені «робітничі 

факультети», які ми також відносимо до організаційно-освітніх інновацій у системі 

української медичної освіти окресленого періоду. 

Знаменною подією для української нації стало заснування в 1918 р. 

Української академії наук, що була перейменована в Усеукраїнську академію наук у 

1921 р. До складу фізико-математичного відділу академії увійшли три установи, що 

займалися медичними науковими дослідженнями: мікробіологічний інститут 

(директор Ф. Омельченко); Інститут експериментальної медицини та епідеміології 

(директор О. Корчак-Чепурківський); комісія з вивчення центральної нервової 

системи (голова А. Старков) (Полонська-Василенко, 1955). 

Упродовж 1920-х – 1930-х рр., зазвичай, при медичних інститутах з‟являються 

наукові школи, що стають одним із головних суб‟єктів наукової інноваційної 

діяльності. Йдеться про Київську терапевтичну школу, до якої належав 

М. Стражеско (Пагор, 2017), наукову школу фізіологів-біохіміків професора 

В. Радзимовської, школу мікробіологів М. Нещадименка, школу офтальмологів 

професора М. Левітського та ін. Закономірним наслідком цих процесів стала 

активізація видавничої та публікаційної діяльності (Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

Після відновлення роботи Львівського університету на початку 1920-х рр., 

обмеження щодо прийому на навчання українців продовжували діяти (Ганіткевич, 

2013). Натомість, як зазначають С. Верхратський та П. Заблудовський, з 1919 р. у 

Львові існував таємний український університет із двома теоретичними курсами 

медичного факультету, після яких українських студентів приймали на третій курс у 

чеські університети (Верхратський, Заблудовський, 1991). 

В Одеському медичному інституті за ректорства Л. Громашевського (1923–

1927) було відновлено клініки та лабораторії, установлено дисципліну. 

Активізуваласьі науково-дослідна діяльність, передусім, у галузі профілактичної 

медицини та боротьби з епідеміями (Гарина и др., 2005). Результатом інноваційної 
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діяльності професорсько-викладацького колективу закладу стало відкриття першої у 

світі кафедри епідеміології, а також видання першого підручника «Основи 

епідеміології» (1927) (Верхратський, Заблудовський, 1991). 

У 1923 р. було відкрито перший медичний робітничий факультет у 

Харківському медичному інституті. Потім такі самі факультети з‟явилися в інших 

медичних інститутах. Термін навчання на цих факультетах тривав від 2 до 3 років, а 

форма навчання була як денною, так і вечірньою. Також у кожному медичному 

інституті були так звані «периферійні робітничі факультети» (Чернобров, 2012), 

щось на кшталт сучасних філіалів. Утім, упродовж 1930 – 1940 рр. робітничі 

факультети і, зокрема, медичні поступово закривалися. 

У середині 1920-х рр. відбувся перегляд навчальних планів усіх вітчизняних 

медичних інститутів, а впродовж 1925–1926 рр. до них додавалися нові дисципліни: 

діалектичний матеріалізм, марксизм-ленінізм, гігієна праці, шкільна гігієна, курс 

інфекційних хвороб, фізична і колоїдна хімія, військові науки, іноземні мови та 

студентська виробнича практика (Верхратський, Заблудовський, 1991, с. 355). 

У Всеукраїнській академії наук до 1928 р. більшу частину установ у фізико-

математичному відділі було перейменовано або ліквідовано, а на заміну їм було 

створено нові: комісію для вивчення проблем патології (керівник Н. Мельников-

Розведенков); кафедру епідеміології та мікробіології (керівник Д. Заболотний); 

кафедру народного здоров‟я (керівник О. Корчак-Чепурківкий); курортну комісію 

(керівники Т. Яновський, згодом О. Корчак-Чепурківкий) (Полонська-Василенко, 

1955). 

Для забезпечення доступу населення до медичної освіти, а також для 

покращення кадрового забезпечення системи охорони здоров‟я в 1930-х рр. було 

створено медичні інститути нового – виробничого – типу за моделлю «лікарня – 

вища школа», де могли здобути медичний фах ті, хто вже мав середню спеціальну 

освіту. Такі інститути з‟явилися в Полтаві, Вінниці, Кременчузі, Житомирі, 

Запоріжжі, Кіровограді, Херсоні, Миколаєві. За словами С. Верхратського та  

П. Заблудовського, після 1935 р. з них уже залишилися тільки два – Запорізький та 

Вінницький (Верхратський, Заблудовський, 1991). 
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Медичним інститутам належало мати у своєму складі по три факультети: 

медично-профілактичний, санітарно-гігієнічний та охорони материнства і дитинства 

(педіатричний). Стоматологічні факультети були трансформовані у стоматологічні 

інститути. Як зазначає Ж. Перцева, у 1932 р. зі складу Харківського медичного 

університету виокремилися санітарно-гігієнічний та психоневрологічний 

факультети, і на їхній основі почали діяти заклади вищої освіти. Один із них – 

Інститут психоневрологічних кадрів – став першим та єдиним закладом освіти на 

всьому радянському просторі, що готував лікарів-психіатрів (Перцева, 2004). 

У 1934 р. у складі Всеукраїнської академії наук з‟явились установи, пов‟язані з 

медико-біологічними дослідженнями: Інститут клінічної фізіології (директор  

О. Богомолець); Інститут біохімії (директор О. Палладін); Інститут мікробіології 

імені акад. Д. К. Заболотного (директор Г. Ручко, згодом П. Марусенко) (Полонська-

Василенко, 1958). 

У 1934–1936 рр. було запроваджено п‟ятирічний термін навчання та державні 

іспити в медичних інститутах, посилено викладання спеціальних медичних 

дисциплін і військово-санітарної підготовки, а також прибрана багатопредметність 

(Верхратський та Заблудовський, 1991; Перцева, 2004). 

У зазначений період розвивається військово-польова медицина. Так, у 1939 р. 

при Харківському медичному інституті почав діяти військово-медичний факультет 

(Перцева, 2004). 

У грудні 1939 р. розпочався освітній процес на лікарському та 

фармацевтичному відділах Львівського університету, а в січні 1940 р. на їхній базі 

був створений Львівський державний медичний інститут, навчальний процес у 

якому був організований за програмами МОЗ УРСР (Голяченко, Ганіткевич, 2004).  

Усупереч політичним те економічним негараздам, інноваційний процес в 

українській медичній освіті та науці не припинявся, доказом чого слугує наведений 

нами список інноваторів 1920-х – 1940-х рр. та їхніх вагомих доробків (див. табл. 

5.4). 
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Таблиця 5.4 

Інноватори української медичної науки й освіти  

1920-х – 1940-х рр. 

Прізвище та 

ім’я  

Роки життя  Інновація 

В. Василенко  1896–1987  Першим описав фізіологічний четвертий тон 

(1931) та синдром гострої лівошлуночкової 

недостатності. Запропонував метод  

Василенка – безпосередньої аускультації 

серця. З М. Стражеском розробив 

класифікацію недостатності кровообігу 

(1939) 

Ю. Вороний  1895–1961  Першим у світі пересадив нирку померлої 

людини (1933) 

С. Гжицький  1900–1976  Започаткував нову науку – клінічну біохімію 

В. Іванов  1892–1962  Уперше описав гарячкові форми пістряка 

шлунка, запропонував методику 

томофлюорографії 

О. Марзеєв  1883–1956  Розробив положення комунальної гігієни для 

планування населених пунктів і курортів 

М. Стражеско  1876–1952  Ініціатор заснування Інституту клінічної 

медицини, вивчав проблеми сепсису та 

ревматизму, запропонував оригінальні 

методи дослідження органів черевної 

порожнини 

В. Філатов  1875–1956  Першим у світі здійснив успішну пересадку 

рогівки від трупів, розробив метод тканинної 

терапії 

О. Хохол  1897–1964  Відкрила «іонітне молоко», започаткувавши 

новий напрям у харчуванні дітей, які 

залишилися без материнського молока 

Систематизовано за (Верхратський, Заблудовський, 1991; Голяченко, 

Ганіткевич, 2004) 

 

Від початку німецької окупації за розпорядженням рейхскомісара України 

Е. Коха всі заклади вищої освіти було закрито. Значна частина професорсько-

викладацького складу українських медичних інститутів разом зі студентами 

перебували на фронті. 
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Однак, деякі медичні інститути було евакуйовано, як, наприклад 1-й та 2-й 

Харківський медичні інститути, а деяким дозволила працювати окупаційна влада. 

Так, дозвіл на підготовку медичних кадрів було надано Київському медичному 

інституту, де на початку 1942 р. за скороченою програмою навчалося 556 студентів. 

Та згодом, вже під новою назвою «Полімедикум», заклад освіти було знову закрито. 

Також у 1942 р. відбулося відкриття Львівського медичного інституту, Вінницького 

медичного інституту та медичного факультету Дніпропетровського університету 

(Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

Поступове відновлення освітньої діяльності почалося після закінчення 

військових дій у вересні 1945 р. (Перцева, 2004). Крім того, у Західній Україні 

почали працювати Івано-Франківський та Чернівецький медичні інститути 

(Верхратський, Заблудовський, 1991). 

Етап розширення мережі закладів вищої медичної освіти (1946–1991). Гостра 

потреба у кваліфікованих медиках у повоєнні роки була зумовлена великою 

кількістю інвалідів, дітей-сиріт та людей, що тяжко захворіли під час війни. Для 

задоволення цієї нагальної потреби була відновлена робота медичних інститутів. 

У 1949–1950 рр. були оновлені навчальні плани всіх вітчизняних медичних 

вишів у зв‟язку із запровадженням шостого року навчання. За новими планами, 

шостий рік навчання відводився на ординатуру (Перцева, 2004). 

Заходи з відновлення освітньої та наукової діяльності призвели до потужного 

сплеску наукових досліджень (див. табл. 5.5) та підвищення якості підготовки 

фахівців уже у 1950-х рр. 

Таблиця 5.5 

Інноватори української медичної науки й освіти  

другої половини ХХ ст. 

Прізвище та 

ім’я  

Роки життя  Інновація 

М. Амосов  1913–2002 Засновник резекційної хірургії легень та 

новітньої кардіохірургії. Уперше в Україні 

провів резекцію легень (1952), хірургічне 

лікування вад серця (1955), операцію на 

серці за штучним кровообігом (1958).  
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Продовження Таблиці 5.5 

  Створив апарат штучного кровообігу. 

Уперше у світі створив та імплементував 

антитромботичні протези клапанів серця 

(1965), заклав основи школи біологічної та 

медичної кібернетики 

Г. Бурачинський  1908–1993  Описав механізм участі вегетативної 

нервової системи в патогенезі виразкової 

хвороби, у виникненні панкреатиту у 

хворих на виразкову хворобу 

О. Грицюк  1923–1990 Уперше у світі описав перехід 

підендокардіального інфаркту міокарду у 

внутрішньо остійний (1973) 

Б. Зелінський  1931–2001 Організував першу кафедру ендокринології 

в Україні та на теренах Радянського союзу 

(1977), видав україномовний підручник 

«Ендокринологія» 

В. Карпенко  1923–2003 Виконав першу в Україні пересадку нирки 

від живого донора (1972) 

В. Комісаренко 1907–1993 Уперше розроблено методику вирощування 

клітин ендокринних залоз, створено новий 

напрям у лікуванні ендокринопатій за 

допомогою трансплантації органних 

культур відповідних залоз 

Д. Чеботарьов  1908–2005 Розвинув теорію старіння людського 

організму 

Систематизовано за (Голяченко, Ганіткевич, 2004) 

 

Як зазначають дослідники, у 1957 – 1958 рр. відкрилися медичні інститути в 

Запоріжжі, Луганську, Тернополі, а також медичний факультет Ужгородського 

університету (Верхратський, Заблудовський, 1991; Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

Дозволимо собі заувагу щодо дати відкриття Запорізького медичного 

інституту. Річ у тім, що в 1959 р., після переведення до Запоріжжя Одеського 

фармацевтичного інституту, заклад було перейменовано «Запорізький 

фармацевтичний інститут». У 1965 р. був здійснений перший набір студентів на 

лікувальний факультет у зв‟язку з тим, що створені в закладі освіти умови 

забезпечували якісну підготовку майбутніх лікарів (Запорізький державний..., 2015). 

У 1968 р. відбулася реорганізація Запорізького фармацевтичного інституту в 
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Запорізький медичний інститут, про що йдеться в Постанові Ради Міністрів СРСР  

№ 61 від 29 січня 1968 року. 

У 1960-х рр. було організовано Інститут експериментальної патології, 

онкології та радіобіології АН УРСР, Інститут ендокринології та обміну речовин 

МОЗ України, Інститут геронтології АМН СРСР (Голяченко, Ганіткевич, 2004). 

З 1971 р. у всіх українських медичних інститутах була запроваджена 

додаткова однорічна інтернатура з обраної спеціальності (Верхратський, 

Заблудовський, 1991). 

У 1973 р. у Запорізькому медичному інституті почав працювати підготовчий 

факультет для іноземних громадян, який став першим в Україні і третім в СРСР. 

Його метою була підготовка іноземних абітурієнтів до навчання в закладах вищої 

медичної освіти (Запорізький державний..., 2015). 

З 1960-х і до кінця 1980-х рр. інновації закладів вищої медичної освіти були 

націлені на вдосконалення освітнього процесу, матеріально-технічної бази, 

покращення умов для навчання, викладання та науково-дослідної роботи. 

Етап активізації міжнародного співробітництва в галузі інноваційної 

діяльності (1992–2001). Перше оновлення навчальних планів та програм в 

українських закладах вищої медичної освіти в 1992 р. було пов‟язане з віддаленням 

від радянських реалій та принципів. 

Українські делегації неодноразово відвідували зарубіжні країни для 

ознайомлення з передовим освітнім досвідом. Так, у 1993–1994 р. ректори та 

провідні викладачі закладів вищої медичної освіти відвідали з ознайомчими 

візитами медичні коледжі університетів США. У межах цих робочих поїздок були 

підписані угоди про співпрацю, проаналізовані освітній процес та науково-дослідна 

діяльність найкращих американських закладів медичної освіти. 

Як зауважує Л. Логуш у дисертації «Тенденції розвитку медичної освіти в 

освітній політиці Європейського союзу» (2016 р.), важливим документом у 

трансформації української медичної освіти стала «Програма розвитку медичної 

освіти в Україні на період 1993–2002 рр.», затверджена Колегією МОЗ України і 

схвалена Комісією Верховної Ради з питань охорони здоров‟я. Програма 
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передбачала ступеневу підготовку майбутнього фахівця, зокрема лікаря-бакалавра, 

лікаря-спеціаліста та лікаря-магістра, а також наголошувала на принципах 

безперервної медичної освіти (Логуш, 2016), тобто освіти впродовж усього життя. 

Тож, у 1993 р. було запроваджено магістратуру за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр медицини» (Наказ МОЗ України № 157 від 09.07.1993 «Про 

впровадження підготовки магістрів медицини у медичних вищих навчальних 

закладах»). Термін навчання склав «для випускників медичних  вищих навчальних 

закладів 3 роки зі спеціальностей хірургічного профілю, 2 роки – зі спеціальностей 

терапевтичного, педіатричного, стоматологічного та гігієнічного профілів» (Наказ 

МОЗ…, 1993). 

У 1994 р. у результаті реорганізації закладів вищої медичної освіти медичні 

інститути отримали статуси університетів чи академій, згодом деякі з них – 

національних. Окремим закладам освіти були присвоєні імена видатних українських 

діячів та історичних постатей (Голяченко та Ганіткевич, 2004). 

За Наказом МОЗ № 86 від 31.05.1994 «Про зміни до навчального плану 1992 р. 

за спеціальністю «Лікувальна справа» обсяг годин освітно-професійної програми 

повної вищої медичної освіти за рівнем лікаря-спеціаліста за 6 років навчання має 

складати 12960, зокрема: 

 гуманітарні дисципліни – 1026 (8,0%); 

 соціально-економічні дисципліни – 702 (5,4%); 

 фундаментальні дисципліни – 2214 (17,1%); 

 професійно-орієнтовані дисципліни – 7722 (59,5%); 

 виробнича практика – 1296 (10,0%) (Наказ МОЗ…., 1994).  

Згідно з Наказом МОН України № 101 від 15 червня 1994 року «Про 

спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних вищих 

навчальних закладів» перебування в інтернатурі залежно від спеціалізації мало 

тривати від 1 до 3 років. 

У 1994 – 1995 навчальному році медичними університетами був здійснений 

перший набір магістрів медицини. Цьому передувала серйозна робота закладів 

вищої медичної освіти щодо розроблення навчальних планів за вказаним освітнім 
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рівнем. Більшість студентів-бакалаврів продовжували навчання в магістратурі. 

Імплементація ступеневої освітньої інновації, як зауважує Т. Кир‟ян, показала, що 

«лікарі, які здобули освіту на бакалавраті, не витримали конкуренцію на ринку 

праці, оскільки вважалися фахівцями з неповною вищою освітою. Більшість лікарів-

бакалаврів вступала до магістратури або ж продовжувала навчання в медінститутах 

та університетах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (Кир‟ян, 2018). 

Очікуваною інновацією, що зробила українську медичну освіту більш 

доступною для іноземних здобувачів, стало запровадження з 1996 р. викладання 

медицини англійською мовою. 

Також у 1996 р. відбувся перегляд навчальних планів та програм на виконання 

Наказу МОЗ України № 70 від 03.04.1996 «Про зміни до навчального плану 

підготовки лікарів у навчальних закладах МОЗ України». Цим же Наказом 

запроваджувалася така інновація, як «ліцензійний інтегрований іспит освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст для присвоєння кваліфікації лікар», зміст якої 

визначався як «сукупність двох тестових екзаменів «Крок 1» та «Крок 2»» (Наказ 

МОЗ…, 1996). 

У 1996 р. на підставі Наказу МОЗ України № 396 від 31.12.1996 «Про 

підготовку до впровадження системи ліцензійних державних інтегрованих 

перевідних та випускних іспитів у медичних вищих закладах освіти III-IV рівнів 

акредитації» у Національному медичному університеті та Дніпропетровській 

медичній академії пройшов експеримент щодо імплементації американського 

досвіду незалежного оцінювання під час фахової підготовки лікарів, а саме серію 

іспитів «Крок» (Історична довідка…, б.д.). За словами Л. Логуш, «Крок» 

запроваджувався в якості «інструменту зовнішнього оцінювання МОЗ України 

мінімального обов‟язкового рівня професійної компетентності студентів і лікарів» 

(Логуш, 2016). 

У 1997 р. бажання приєднатися до педагогічного експерименту з 

упровадження серії тестів «Крок» було виявлено Донецьким, Луганським, 

Львівським, Одеським, Харківським медичними університетами, Українською 
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медичною стоматологічною академією, Буковинською медичною академією, 

Київським медичним інститутом УАНМ (Історична довідка…, б.д.). 

Станом на 1998 р. про бажання взяти участь в експерименті заявили всі 

українські заклади вищої медичної освіти, що діяли на той час. Ліцензійні 

інтегровані іспити здобули схвальні відгуки та довели об‟єктивність оцінювання. У 

результаті з‟явився Наказ МОЗ України № 251 від 14.08.1998 «Про затвердження 

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою 

напрямів «Медицина» і «Фармація»», де йшлося про поступове запровадження 

системи ліцензійних інтегрованих іспитів з напряму «Медицина» для студентів 

спеціальностей «Стоматологія» (з 1 січня 1999 р.), «Лікувальна справа, «Педіатрія» 

та «Медико-профілактична справа» (з 1 січня 2000 р.); для молодших спеціалістів, 

бакалаврів та лікарів-інтернів напряму «Медицина» (з 1 січня 2002 р.) (Наказ 

МОЗ..., 1998а). 

Протягом останнього десятиліття ХХ ст. відбувалась активізація діяльності 

опорних кафедр закладів вищої медичної освіти. Регуляція їхньої діяльності 

забезпечується Наказом МОЗ України № 317 від 09.10.1998 «Про затвердження 

Положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр медичних та 

фармацевтичного закладів освіти III-IV рівнів акредитації та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України». 

Саме опорні кафедри у 1990-х рр. стали рушіями освітніх інновацій, адже 

їхніми основними завданнями були: узагальнення та впровадження кращого досвіду 

викладання однопрофільних дисциплін; розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення організації та методики підвищення якості підготовки всіх категорій 

здобувачів медичної освіти, а також професорсько-викладацького складу; 

розроблення та впровадження в освітній процес удосконалених навчальних планів і 

програм, ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань здобувачів 

медичної освіти; організація відкритих показових занять і обговорення їхньої 

методики та змісту (Наказ МОЗ…, 1998б). 

Як показав досвід, завдяки діяльності опорних кафедр освітній процес став 

більш цілеспрямованим, а підготовка фахівців – якіснішою. 
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Серед визначних інноваторів української медичної науки та освіти кінця 

ХХ ст. варто назвати О. Никоненка (1941–…), який уперше в Україні здійснив 

пересадку печінки (1994) та нирки з підшлунковою залозою у хворого на цукровий 

діабет (1996) у міжобласному Центрі трансплантації органів і гемодіалізу, 

створеному в 1992 р. на базі кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного 

медичного університету в Запорізькій обласній клінічній лікарні (Трансплантація 

серця і печінки, б.д.). 

Прагнення держави розвивати вищу освіту й наукові дослідження було 

задекларовано Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, яка окреслила пріоритетні вектори державної підтримки наукового 

інноваційного розвитку (див. рис. 5.1) і була затверджена в 1999 р. Постановою 

Верховної Ради України. 

 

 

 

Рис. 5.1. Приорітетні вектори державної підтримки наукового інноваційного 

розвитку розвитку за Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, 1999 (Про Концепцію…, 1999). 
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Наукові засади розбудови 

соціально орієнтованої 

ринкової економіки 

Наукове забезпечення 

вирішення проблем 

здоров'я людини та 

екологічної безпеки 
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Отже, залежно від історичних, фінансових, політичних та соціальних реалій, 

розвиток інноваційної діяльності в медичній освіті на територіях сучасної України 

мав вигляд синусоїди, демонструючи то процвітання, то занепад. З моменту 

проголошення незалежності України в 1991 р. курс розвитку вищої освіти та 

наукової діяльності був спрямований на вдосконалення й наближення до 

міжнародних стандартів і був продовжений в ХХІ ст. 

 

5.3. Сучасний стан та перспективні напрями використання в Україні ідей 

позитивного досвіду інноваційної діяльності американських медичних 

коледжів університетів 

 

Розглядаючи сучасний етап інноваційної діяльності, зауважимо, що його 

визначальною характеристикою є модернізація та перехід до е-середовища (2002–

дотепер). 

Є. Пінчук зазначає, що «модернізація освіти – це системна якісна зміна, що 

включає до себе інноваційні процеси, інформатизацію, нові технології та методи 

комп‟ютеризації, і при цьому міняє через нові завдання домінанту розвитку 

внутрішнього потенціалу освіти» (Пінчук, 2010). 

Протягом двох десятиліть ХХІ ст. спостерігається посилення уваги держави до 

модернізації та інноваційних процесів у науці й освіті. Результатом стало 

формування нормативно-правової бази з регулювання розвитку інновацій та 

інноваційної діяльності. Її складають близько 200 документів, частину яких у 

хронологічній послідовності наведено в Додатку Ш. 

З 2004 р. проводиться Конкурс інноваційних технологій, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України. Його метою є виявлення інновацій, які є 

конкурентоспроможними на світовому ринку, мають високий науково-технічний і 

технологічний рівень та отримали найвищу оцінку щодо потенційного соціального й 

економічного ефекту від впровадження у виробництво (Положення про…, 2004). 

Підтримка інноваційної діяльності здійснюється Міністерством освіти та 

науки України. На його офіційному веб-сайті (https://mon.gov.ua) в розділі 
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«Інноваційна діяльність та трансфер технологій» подається актуальна інформація 

про державні інвестиційні проєкти, інноваційні проєкти, Міжнародну програму 

EUREKA, наукові парки, реєстрацію технологій та їхніх складових, технологічні 

парки, розміщуються аналітичні матеріали і наукові публікації. 

В Україні станом на І півріччя 2021 р. діють 25 закладів вищої медичної 

освіти: інститути, академії та університети державної й приватної форм власності 

(див. Додаток Щ). До того ж, при 18 українських багатогалузевих університетах 

функціонують медичні факультети та інститути (див. Додаток Ю). 

Основними напрямами інноваційної активності українських закладів вищої 

медичної освіти є:  

 освітній процес (методи і форми викладання); 

 управлінська діяльність (розробка тактик і стратегій розвитку закладу 

вищої освіти та їхня реалізація); 

 маркетингова діяльність (підвищення конкурентоспроможності закладу 

вищої медичної освіти, спеціальностей відповідно до потреб суспільства і попиту на 

ринку праці та ін.); 

 наукова діяльність (клінічні дослідження, інженерія та дизайн нових 

програм і приладів, трансфер технологій тощо). 

Перші 20 років ХХІ ст. ознаменувалися концептуальними змінами в 

українській медичній освіті на загальнонаціональному рівні, і в кожному закладі 

освіти зокрема. Найбільше зміни торкнулися освітнього процесу та науки.   

Інноваційна освітня діяльність. Організація якісного освітнього процесу в 

закладах медичної освіти сьогодні є неможливою без освітніх інновацій.  

Наказом МОН від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» «освітні інновації» 

визначаються як «новостворені (застосовані) або вдосконалені освітні, навчальні, 

виховні, психолого-педагогічні та управлінські технології, методи, моделі, 

продукція, освітні, а також технічні рішення в галузі освіти, що істотно підвищують 

якість, результативність та ефективність освітньої діяльності» (Наказ МОН…, 2000). 
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Серед науковців також набула поширення думка щодо безпосереднього 

впливу впроваджуваних освітніх інновацій на підвищення якості навчання або на 

зниження витрат на досягнення освітніх результатів (Подковко, 2016, с. 62). 

Для нас є близькою позиція Л. Сущенко, яка вказує на не менш важливі 

результати впливу освітніх інновацій, вважаючи такими, по-перше, зміну освітньо-

світоглядних позицій, що проявляються в переході «від розуміння системи освіти як 

сфери ретрансляції знань – до сфери перспективного розвитку» (Сущенко, 2015,  

с. 303) і, по-друге, «зміну домінуючого ставлення до освіти як до витратної галузі – 

на ставлення до освіти як одного зі стратегічних ресурсів економічного й 

соціального розвитку України» (Сущенко, 2015, с. 303). 

За період з 2000 до 2021 р. на державному рівні зафіксовано такі освітні 

інновації у вітчизняній медичній освіті: 

 перегляд чинних та розробка нових навчальних планів і програм, 

орієнтованих на підготовку медичних фахівців ХХІ ст.; 

 створення та впровадження Галузевих стандартів вищої освіти та їхніх 

складових – освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних 

програм (ОПП); 

 імплементація ЄКТС (Європейської кредитно-трансферної системи); 

 запровадження додатка до диплома про вищу освіту європейського 

зразка (Diploma Supplement); 

 розробка та впровадження Стандартів вищої освіти для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

 запровадження, постійний перегляд і вдосконалення серії інтегрованих 

тестових іспитів «Крок», зокрема «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3», «Крок Б» та 

«Крок М»;  

 імплементація ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту) для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальностями галузі знань «22 

Охорона здоров‟я», що складається з інтегрованого тестового іспиту «Крок» («Крок 

1» та «Крок 2»), іспиту з англійської мови професійного спрямування та 

об‟єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ); 
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 розробка та затвердження єдиних національних підручників з фахових і 

нефахових дисциплін; 

 запровадження змішаного та дистанційного навчання. 

Серед освітніх інновацій-експериментів варто назвати такі: 

 міжнародний іспит з основ медичних дисциплін (International 

Foundations of Medicine), 2017–2019; 

 субтест з надання допомоги при невідкладних станах типу МЛІ США у 

контексті інтегрованого тестового іспиту «Крок 3», 2017. 

Для заохочення інноваційної освітньої діяльності державою підтримуються 

такі заходи, як: міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки, форуми, науково-

практичні та науково-методичні конференції, семінари, наради, круглі столи, 

майстер-класи тощо, де обговорюються інноваційні досягнення та перспективи 

подальших інновацій. У контексті таких заходів особливого значення набувають 

конкурси з інноваційного лідерства в освіті.  

Також запроваджені щорічні Всеукраїнські рейтинги закладів вищої медичної 

освіти. Наприклад, за даними рейтингу 2021 року, до трійки лідерів увійшли 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького та Харківський 

національний медичний університет (Найкращі медичні заклади…, 2021). 

Регіональні лідери інноваційної освітньої діяльності визначаються за 

допомогою щорічних рейтингів закладів вищої освіти за регіонами, де лідирують 

заклади медичної освіти (див. табл. 5. 6). 

Таблиця 5.6 

Найкращі заклади вищої освіти за регіонами у 2021 

Регіон 

України 

Назва закладу вищої медичної освіти 

Західний Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького 
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Продовження Таблиці 5.6 

Східний Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, у 

складі якого є медичний факультет; Харківський національний 

медичний університет 

Південний Одеський національний медичний університет 

Північний Сумський державний університет, у складі якого є медичний 

інститут  

Центральний Дніпровський державний медичний університет 

Систематизовано та укладено за (Найкращі заклади …, 2021) 

 

Вважаємо, що ці рейтинги є вагомим стимулом до активної інноваційної 

освітньої діяльності медичних ЗВО, адже вони суттєво впливають на формування 

контингенту студентів. 

Одним із головних завдань українських закладів вищої медичної освіти є 

забезпечення якості освітнього процесу, а отже і належного рівня фахових 

компетентностей майбутніх спеціалістів. Як слушно зазначають В. Шухтін та  

І. Шухтіна, особливої важливості це завдання «набуло у процесі модернізації та 

вдосконалення вищої професійної освіти, особливо в частині, що стосується 

оптимізації підготовки лікарів (Шухтін, Шухтіна, 2015, с. 52). Ми також 

погоджуємося з дослідниками, що знання, уміння й навички, які мають опанувати 

медики, мають узгоджуватися з тими надзвичайно важливими завданнями, що 

покладаються на медичну службу як найважливішу ланку охорони здоров‟я і 

полягають у своєчасному виявленні, профілактиці та лікуванні громадян (Шухтін, 

Шухтіна, 2015, с. 52). 

Тож, вітчизняні заклади вищої медичної освіти, підтримуючи державні освітні 

ініціативи, постійно займаються вдосконаленням освітнього процесу. 

Запроваджуючи інноваційні форми та методи навчання, вони часто орієнтуються на 

найкращий міжнародний досвід освітніх інновацій. 

Цілком слушною є заувага М. Кляп, що інноваційність в освітньому процесі 

зумовлює зміну відносин між викладачами і студентами, тобто, якщо в традиційній 
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моделі навчання «студенту відводиться пасивна та залежна роль, то під час 

інноваційного навчання студент перетворюється на важливий освітній суб‟єкт, 

залучений до активної, творчої співпраці з викладачем, зацікавлений у здобутті 

глибоких і актуальних професійних знань» (Кляп, 2015, с. 48). Ми також схиляємося 

до висловленої Н. Меркуловою думки, результатом реалізації нових підходів у 

системі освіти, нового педагогічного мислення, нового ставлення педагога до своєї 

діяльності має стати виховання «інноваційної людини» (Меркулова, 2011). Та на 

практиці цьому перешкоджають: небажання самих викладачів розвиватися, бути 

майстрами своєї справи, а не ретрансляторами чужого досвіду; відсутність зв‟язку 

між змістом навчання й реальним життям; відсутність відносин партнерства та 

творчої співпраці між викладачем і студентом тощо. 

Ця освітньо-духовна криза є результатом спільного впливу об‟єктивних і 

суб‟єктивних чинників (соціально-економічних, побутових, особистісних та ін.). Її 

подолання стало нагальним завданням для системи вищої медичної освіти, адже 

майбутній лікар має бути одночасно кваліфікованим та конкурентоздатним 

фахівцем і високоморальною, розвиненою особистістю. 

Одним зі шляхів реалізації цього завдання є поступовий перехід українських 

закладів вищої медичної освіти від традиційних освітніх технологій, форм і методів 

навчання до інноваційних. 

На переконання Д. Грубіча, інноваційність освітньої діяльності передбачає 

інноваційність діяльності самих суб‟єктів освіти, що проявляється в активній 

взаємодії з педагогічним нововведенням в процесі його освоєння, проєктування, 

розроблення, апробації та впровадження (Грубіч, 2011). 

У світлі цієї тенденції все більшого поширення набуває перетворення 

смартфонів і комп‟ютерів на помічників викладачів і студентів, особливо в 

контексті студентоцентричної моделі організації освітнього процесу. Завдяки цим 

пристроям сучасні студенти можуть опанувати масиви навчального матеріалу за 

менший проміжок часу, швидше орієнтуватися, демонструвати креативність, 

самоорганізованість, комунікативність, зменшувати відстань між теорією та 

практикою, формувати й удосконалювати компетентності. Також зауважимо, що 
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через стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій 

та їхнє проникнення в усі сфери життя, сучасні студенти фактично втратили інтерес 

до традиційних форм навчання. 

Тому цілком слушним ми вважаємо зауваження К. Ратісварі, що, «оскільки 

ІКТ надають як студентам, так і викладачам більше можливостей у адаптації 

навчання та викладання до індивідуальних потреб, суспільство спонукає освітні 

заклади адекватно реагувати на це технічне нововведення» (Ratheeswari, 2018). 

Сам термін «інформаційні та комунікаційні технології» почали 

використовувати в 1980-х роках для позначення подвійної функції – обробки 

інформації та полегшення спілкування (Zhang, 2018). Актуалізації цього поняття в 

англомовному педагогічному дискурсі наприкінці 1990-х сприяла публікація в 

березні 1997 р. праці «Інформаційно-комунікаційні технології в школах 

Великобританії. Незалежне дослідження» (Information and Communications 

Technology in UK Schools. An independent inquiry). Її автори наголосили, що роль 

ІКТ полягає у служінні освіті (курсив наш – А. К.): у тому, щоб допомагати 

студентам навчатись ефективніше, а викладачам краще виконувати свою 

професійну роботу (Stevenson, 1997). 

У розумінні сутності інформаційно-комунікаційних технологій навчання ми 

виходимо з дефініції, наданої Ю. Триусом, який визначає їх «нові, оригінальні 

технології (методи, засоби, способи) створення, передавання та збереження 

навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а 

також технології організації та супроводу освітнього процесу (традиційного, 

електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного 

зв‟язку і комп‟ютерних мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно 

впроваджуються в освітню практику» (Триус, 2012). 

Беручи активну участь в інтеграції ІКТ в освітній процес, викладачі не можуть 

не відчувати, як трансформується їхня роль на агентів із формування необхідних 

навичок для суспільства, яке вимагає технологічних знань і часто використовує їх 

щодо різних освітніх питань (Hernandez, 2017). Одночасно з упровадженням ІКТ в 

освітній процес викладач перетворюється з авторитарного керівника на 
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консультанта-наставника або партнера, здатного пристосовуватися до змін, 

інтересів, здібностей студента для створювати належних умов для розвитку його 

необхідних якостей. Тож, бачимо, що здійснення інноваційної освітньої діяльності 

нерозривно пов‟язано з використанням можливостей ІКТ. 

Сьогодні кожен заклад вищої медичної освіти може на власний розсуд 

розробляти та пропонувати своїм студентам ті освітні інновації, які позитивно 

впливають на формування компетентностей відповідно до обраного фаху. 

Такою освітньою інновацією, спрямованою на розвиток фахових 

компетентностей майбутніх лікарів, стало створення у 2014 р. на базі Одеського 

національного медичного університету першого в України Навчально-інноваційного 

центру практичної підготовки лікаря, де було запроваджено моделювання різного 

рівня складності, методики гібридної симуляції, «стандартизованого пацієнта» тощо 

(НВК ІТНІБО, б.д.). 

Коротко розглянемо освітню інноваційну діяльність Запорізького державного 

медичного університету, адже цей заклад освіти є місцем роботи авторки 

дослідження. 

Зауважимо, що професорсько-викладацький склад Запорізького державного 

медичного університету вже тривалий час здійснює активну діяльність із розробки 

освітніх ІКТ. Рушійною силою в цьому процесі виступає кафедра медичної та 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій на чолі з проф. О. Рижовим. 

Так, у 2003–2004 рр. було розроблено, створено й запроваджено в освітній 

процес ЗДМУ автоматизовану навчальну систему Ratos 2.0 

(http://ratos.zsmu.zp.ua/start), авторами якої є О. Рижов та Є. Супрун (рис. 5.2). 

За словами проф. О. Рижова, до особливостей (і, в даному контексті, переваг. – 

А. К.) застосування Ratos 2.0 «слід віднести:  

 підвищення та стимулювання інтересу студентів завдяки 

мультимедійним технологіям; 

 активізацію розумової діяльності й ефективності засвоєння матеріалу 

завдяки інтерактивності; 
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 моделювання та візуалізацію процесів, що є складними для демонстрації 

в реальності; 

 індивідуалізацію навчання за темпами вивчення матеріалу, логікою та 

типом сприйняття навчальної інформації; 

 організацію дистанційного навчання; 

 можливість самостійного дослідницького пошуку матеріалів, 

опублікованих в Інтернет; 

 підвищення швидкості та точність збору й обробки інформації про 

успішність навчання завдяки комп‟ютерному тестуванню і контролю знань, що 

дозволяє проводити швидку корекцію» (Рижов та ін., 2009, с. 11). 

 

 

Рис. 5. 2. Автоматизована навчальна система Ratos 2.0 (розробники О. Рижов 

та Є. Супрун, ЗДМУ) 

 

Також студенти отримують можливість одразу побачити результати 

тестування – традиційну оцінку (2–5) та кількість відсотків (0–100 %), які 

зберігаються в базі даних впродовж 12 годин. 

З особистого досвіду зазначимо, що Ratos 2.0 є освітньою інновацією, чию 

ефективність підтверджено двома десятиліттями успішного використання. 
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Черговою інновацією стало відкриття в 2005 р. на базі кафедри медичної та 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій Центру дистанційної освіти та 

телемедицини (http://dl.zsmu.edu.ua/). 

Крім того, з 2008 р. у складі ЗДМУ функціонує Університетська клініка, 

завдяки діяльності якої відбувається інтеграція освітніх та наукових інновацій 

ЗДМУ. Основними напрямами діяльності університетської клініки є: надання 

спеціалізованої медичної допомоги населенню; проведення наукових досліджень; 

забезпечення освітнього процесу студентів, магістрантів, клінічних ординаторів, 

аспірантів університету; підвищення кваліфікації медичних працівників (Сучасний 

медичний центр, б.д). 

Ще одним прикладом інноваційної освітньої діяльності ЗДМУ стало, 

починаючи з 2016 р., масштабне розроблення авторськими колективами кафедр 

онлайн курсів за вибором на платформі edX (https://courses20.zsmu.edu.ua/). Станом 

на 2021 р. вже розроблено 238 таких курсів українською, англійською та російською 

мовами. Усі вони спрямовані на організацію самостійної роботи студентів у 

контексті підготовки до інтегрованих тестових іспитів серії «Крок». Усі курси 

пройшли ретельну попередню експертизу й отримали рекомендації щодо 

вдосконалення за допомогою спеціально розробленого web-додатку 

(https://mfi.zsmu.edu.ua/CourseAssessment/main). 

Яскравим осередком інноваційної освітної діяльності ЗДМУ є створений у 

2018 р. Міжкафедральний тренінговий центр, структура якого дозволяє 

максимально наблизитися до лікарняних умов (див. рис. 5.3). 

На базі центру встановлено віртуальний симулятор пацієнта Body Interact, 

відомий серед студентів як «віртуальний пацієнт». Цю інтерактивну програму 

використовують на практичних заняттях із фахових дисциплін і під час складання 

студентами державних іспитів. Перевагою використання «віртуального пацієнта» 

для навчання студентів-медиків та перевірки їхніх знань та вмінь є можливість 

симуляції клінічних ситуацій для формування та оцінювання фахових 

компетентностей майбутніх лікарів. Під час дії програми викладач стає 
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спостерігачем процесу, а студент – виконавцем, що задля вирішення поставленого 

завдання намагається швидко міркувати, пропонуючи шляхи розв‟язання проблеми. 

 

 

Рис. 5.3. Підрозділи Міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ. Джерело: 

(Міжкафедральний…, б.д.). 

 

Період інтенсифікації інноваційної освітньої діяльності українських закладів 

вищої медичної освіти розпочався з оголошення Загальнонаціонального карантину, 

спрямованого на протидію поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Через це в усіх українських закладах 

вищої освіти навчальний процес було переведено в дистанційний (онлайн) режим із 

максимальним фокусом на отриманні студентами фахових знань у повному обсязі. 

А.-П. Павела та інші дослідники акцентують на таких перевагах 

дистанційного навчання, як економія часу або можливість навчатися за зручним для 

студента графіком. При асинхронному дистанційному навчанні студенти мають 

можливість користуватися сервісом і виконувати свої завдання в зручний для них 
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час, незважаючи на час доби. Проте викладачам важко втримувати увагу студентів 

через відсутність особистого контакту (Pavela et al., 2015). 

Цілком слушними є зауваги О. Рижова та співавторів про те, що успішність 

організації дистанційного навчання залежить від урахування базових навичок 

користування комп‟ютером і можливості доступу до інтернету, наявності 

електронної пошти для контакту з викладачем та іншими учасниками освітнього 

процесу, а також індивідуально-психологічних особливостей студентів (Рижов та 

ін., 2016). 

Ю. Бистрова наголошує, що «під час налагодження зв‟язку «викладач» – 

«студент» за допомогою онлайн-комунікації в інформаційному освітньо-науковому 

середовищі університетів необхідні суттєві консолідовані дії кафедр, інформаційних 

центрів, лабораторій, бібліотек для його наповнення якісними проблемно-

орієнтованими ресурсами, як наслідок, забезпечення здобуття знань» (Бистрова, 

2015, с. 30). Такими ресурсами є: розроблені професорсько-викладацьким складом 

кафедр онлайн-курси із дисциплін; завантажені до репозиторіїв бібліотек закладів 

навчально-методичні та наукові видання; нове програмне забезпечення для 

оптимізації освітнього процесу тощо. Зауважимо, що такі ресурси мають 

відповідати вимогам часу, бути оригінальними й такими, що створені з 

дотриманням принципів академічної доброчесності. 

Відповідно, і до переліку компетентностей майбутнього лікаря сьогодні 

додалася й IКТ-компетентність, яку Н. Іванькова визначає як «здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати ІКТ-технології 

відповідно до освітніх потреб та вимог сучасного високотехнологічного 

суспільства» (Іванькова, 2019). IКТ-компетентність має характеризувати й 

кваліфікованого лікаря, адже після здобуття медичної освіти він працюватиме в 

умовах, що вимагатимуть від нього високого рівня володіння сучасними 

інформаційно-комунікаційними компетенціями (Іванькова, 2019). 

В умовах загальнонаціонального карантину на платформах MS Teams, Skype 

for business, Zoom, Google Meet, Moodle проводились інтерактивні лекції, практичні 
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заняття, підсумкові конференції, консультації. Зворотній зв‟язок відбувався за 

допомогою месенджерів типу Viber, Telegram, WhatsApp. 

Розглянемо основні онлайн-сервіси та платформи, що використовуються в 

інноваційній освітній діяльності вітчизняних закладів вищої медичної освіти.  

За допомогою Microsoft Teams (на базі Microsoft Office 365) викладач може 

створити команду з дисципліни на основі кожної академічної групи, учасники якої 

мають можливість спілкуватися, відправляти/отримувати файли із завданнями, 

оцінювати їх, створювати/проходити опитування тощо.  

Крім того, додатково можна використовувати такі безкоштовні онлайн-

сервіси: 

 Kahoot! (https://kahoot.com/) – допомагає оцінювати засвоєння 

навчального матеріалу за допомогою так званих «квізів» (англ. quiz – вікторина) або 

тестів, що являють собою набір питань із певної теми дисципліни з множинним 

вибором відповідей. Передумовою для проходження студентами таких тестів є 

наявність доступу до Інтернету на смартфоні чи комп‟ютері й чітке виконання 

інструкцій викладача; 

 Quizlet (https://quizlet.com/) – пропонує за допомогою карток (слово – 

зображення цього слова) вивчати й запам‟ятовувати нові терміни та поняття. 

Закріплення вивченого відбувається у формі гри на швидкість – чим швидше 

студент зіставить слово з його зображенням, тим більшою є можливість для нього 

опинитися серед лідерів ігрового рейтингу. 

Ефективна інноваційна діяльність передбачає, як слушно зазначає  

Х. Подковко, спеціальну підготовку педагога, що передбачає «нагромадження й 

осмислення ним досвіду такої діяльності і внутрішню налаштованість на пошук та 

осягнення нового» (Подковко, 2016, с. 62). 

Тож, для здійснення інноваційної діяльності науково-педагогічним 

працівникам закладів вищої медичної освіти необхідно постійно проходити 

стажування, курси з підвищення кваліфікації, брати участь у науково-практичних 

конференціях різних рівнів, вивчати передовий міжнародний досвід, оскільки 

специфіка підготовки фахівців для медичної галузі вимагає імплементації не тільки 
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новітніх освітніх методів і технік, але й спеціального обладнання, методів 

попередження, діагностики й лікування хвороб. Останніми роками з‟явилася 

можливість дистанційної участі в таких заходах. 

Вважаємо доцільним повідомити і про особисту участь авторки в 

закордонному науково-педагогічному онлайн стажуванні «Інноваційні методи 

організації освітнього процесу для здобувачів медичної освіти в Україні та країнах 

ЄС», яке відбулося в серпні-вересні 2020 року на базі Куявського університету у 

Влоцлавеку (Республіка Польща). Навчальне навантаження стажування становило 

180 годин або 6 кредитів і було розподілено за принципом: 6 годин щодня протягом 

6 робочих тижнів. 

Під час онлайн стажування були висвітлені такі питання: навчальне 

середовище в закладах вищої медичної освіти як простір для адаптації майбутніх 

лікарів до професійної діяльності; аналіз систем медичної освіти Україні та інших 

європейських країн; використання дистанційних технологій в умовах модернізації 

системи освіти України; симуляційні технологій в сучасній медичній освіті тощо. 

Під час лекції про роль навчання впродовж життя в системі інноваційної 

економіки були висловлені цінні для нашого дослідження ідеї. У контексті розмови 

про вплив освіти для дорослих на суспільство та економіку, отримала нове 

підтвердження думка, що заклад вищої освіти можна розглядати як малу державу зі 

своїми правилами та мультидіяльністю, що знаходиться під впливом політичних, 

економічних і соціальних чинників. Результативність його інноваційної діяльності 

залежить від того, як керівництво закладу організує роботу його колективу. 

Займаючи позиції потужного освітнього й наукового осередку в місті чи регіоні, 

такий заклад вищої освіти може претендувати на статус «інноваційного» завдяки 

наявному потенціалу, здобутим високим досягненням і необхідності працювати на 

випередження. 

Зазначимо, що користь подібних науково-практичних онлайн-заходів полягає 

не стільки в можливості спілкування з колегами з інших вітчизняних і зарубіжних 

закладів вищої медичної освіти, скільки у презентації цінного досвіду, дискусіях, 

результатом яких у подальшому стануть спільні освітні й наукові проєкти. 



432 

Інноваційна наукова діяльність. Ознаками успішної інноваційної наукової 

діяльності закладів вищої медичної освіти є якісна підготовка студентів, активна й 

плідна наукова діяльність викладачів, утворення наукових осередків тощо. 

Освітній процес у таких закладах нерозривно пов‟язаний із науковою 

діяльністю, а дослідження становлять потужний освітній ресурс («навчання через 

дослідження»).  

Згідно з наданою Державною службою статистики України класифікацією 

наукових досліджень і розробок, сьогодні в українській медичній науці 

здійснюються фундаментальні наукові дослідження, «теоретичні та 

експериментальні наукові дослідження та «науково-технічні (експериментальні) 

розробки (Наукова та…, 2019, с. 9). 

Відповідно до світових тенденцій, основними сферами інноваційної 

дослідницької активності вітчизняних учених-медиків, на які орієнтовані їхні 

розробки та дослідження, є такі: біотехнології та генна інженерія (зокрема, 

покращення якості життя і глобального здоров‟я, зменшення витрат на охорону 

здоров‟я); застосування наноматеріалів; обчислення й високопродуктивні 

технології; оптичний моніторинг нейронів і оптогенетична модуляція нейронної 

активності (для допомоги нейрофізіологам у спостереженнях за дією мозку для 

запобігання або лікування деменції, паркінсонізма, шизофренії тощо (Стан 

інноваційної…, 2019, с. 64). 

У вітчизняних закладах вищої освіти інноваційна наукова діяльність 

здійснюється на кафедрах, у науково-дослідних інститутах, лабораторіях, за 

підтримки відділу або служби інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

На кожній кафедрі закладу вищої медичної освіти може виконуватися від 1 до 

3 науково-дослідних робіт – оглядових, експериментальних або комплексних. 

Науково-дослідні роботи на профільних кафедрах зазвичай орієнтовані на 

вирішення актуальних проблем охорони здоров‟я в національному контексті, 

насамперед, це серцево-судинні, неврологічні захворювання, захворювання органів 

дихальної, репродуктивної систем тощо. Деякі з науково-дослідних робіт можуть 

бути присвячені вивченню проблем регіонального рівня, наприклад певним 
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захворюванням відповідно до екологічних, соціальних, економічних особливостей 

того чи іншого регіону. 

Щороку Україна отримує до 500 інноваційних наукових розробок. Частина їх 

фінансується державними фондами, міжнародними грантами, а також спонсорами 

або меценатами. 

На нашу думку, найкращими інноваційними науковими здобутками перших 

двох декад ХХІ ст., що були запропоновані закладами вищої медичної освіти, є такі: 

 2003 р. – перша успішна в Україні трансплантація серця, виконана 

О. Ніконенком у міжобласному Центрі трансплантації органів і гемодіалізу 

(м. Запоріжжя) (Трансплантація серця і печінки, б.д.); 2003–2009 рр. – успішна 

співраця Запорізького державного медичного університету і ВАТ «Мотор Січ» у 

межах інноваційного проєкту «Розробка і впровадження першого вітчизняного 

ендопротезу колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК-1» (Ендопротез колінного…, б.д.); 

 2013 – 2014 р. – інноваційні наукові розробки, «спрямовані на вирішення 

найважливіших проблем охорони здоров‟я, зокрема на реалізацію Державної 

програми «Репродуктивне здоров‟я нації» на період до 2015 р., Загальнодержавної 

програми боротьби з онкологічними захворюваннями (на період 2007–2016 рр.), 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз (на період 2012–2016 рр.), на розробку нових та вдосконалення 

існуючих методів діагностики, лікування та профілактики, нових лікарських засобів 

тощо» (Лазоришинець та ін., 2014); 

 2020 р. – наукові дослідження в Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького в межах проєкту Фонду Фольксваген 

«Важлива роль нейтрофільних ензимів у процесингу аутоантигенів та медіаторів 

запалення», завдяки яким було встановлено нові механізми розвитку запалення і 

з‟ясовано роль нейтрофільних ензимів у процесингу ауто антигенів (Інформація про 

наукову…, 2020). 

Зауважимо, що авторами інноваційних наукових розробок у галузі охорони 

здоров‟я є й інші заклади вищої освіти, підпорядковані МОН України (див. Додаток 

Я). 
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Найбільш перспективними напрямами інноваційної діяльності у сфері 

охорони здоров‟я сьогодні є створення ефективних вакцин від поширених хвороб, 

зокрема від SARS-CoV-2, ліків від раку та СНІДу, удосконалення ортопедичних 

імплантів, хірургічних роботів, 3D-друку людських тканин, цифрових медичних 

технологій, штучного інтелекту та ін. (Стан інноваційної…, 2019, с. 64-67). На нашу 

думку, за умови належного фінансування до реалізації таких амбітних 

дослідницьких завдань спроможні долучитися й дослідницькі структури 

вітчизняних медичних ЗВО. 

Отже, для сучасної української медичної освіти притаманна активна 

інноваційна діяльність, зосереджена переважно на освітньому процесі та науковій  

діяльності. Концептуальними засадами для інноваційної діяльності є навчання через 

дослідження, імплементація дієвих методів та форм в освітній процес, виконання 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, створення та впровадження 

науково-технічних (експериментальних) розробок та перспективних напрямів тощо. 

Здійснивши аналіз інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США крізь призму історії та сьогодення, зазначено, що важливим є висвітлення 

рекомендацій щодо використання позитивного досвіду інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США в українській теорії та практиці медичної 

освіти за аспектами (нормативно-правовий, організаційний, змістовий, методичний, 

професійно-педагогічний) та рівнями (національний, регіональний, інституційний).  

На національному рівні доцільним бачиться вдосконалення таких аспектів 

інноваційної діяльності, як нормативно-правовий (удосконалення законодавчої бази, 

яка би дозволяла здійснювати освітню та наукову співпрацю закладів вищої 

медичної освіти з підприємствами щодо обміну досвідом, трансферу технологій та 

провадження спільної інноваційної освітньої та наукової діяльності; запровадження 

щорічних статистичних звітів, які би відображали стан інноваційної діяльності в 

закладах вищої медичної освіти різних регіонів України); організаційний (сприяння 

розширенню мережі університетських клінік шляхом створення відповідної 

національної програми; розроблення програм, грантів, спрямованих на підтримку й 

фінансування інноваційної освітньої та наукової діяльності в закладах вищої 
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медичної освіти); змістовий (розроблення національного інноваційного навчального 

плану за зразком 3-фазного навчального плану Пфайфера; розроблення програми 

підготовки лікарів первинної медичної допомоги в сільській місцевості; 

розроблення та імплементація магістерської програми «Медична освіта»); 

методичний (створення національного веб-порталу, присвяченого інноваційній та 

науковій діяльності в закладах вищої медичної освіти); професійно-педагогічний 

(створення Асоціації закладів вищої медичної освіти України та Всеукраїнської 

асоціації інноваційної діяльності в медичній освіті; щорічне державне визначення 

кращого інноватора, інноваторської групи, інноваційного освітнього продукту, 

інноваційного наукового продукту серед закладів вищої медичної освіти України, 

які займаються підготовкою фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров‟я», з 

матеріальним заохоченням; створення спеціального національного проєкту, 

спрямованого на розвиток творчості лікарів та всіх, хто пов‟язаний із медициною й 

медичною освітою). 

На регіональному рівні необхідно забезпечити розвиток інноваційної 

діяльності українських закладів вищої медичної освіти в низці аспектів. В 

організаційному аспекті вартою є експериментальна імплементація моделі 

«потрійної спіралі» інновацій, яка відображає взаємодію між університетом, 

промисловістю та урядом для вирішення проблем у регіоні, який має найнижчі 

економічні показники. Вартим уваги є досвід США щодо створення в регіонах 

комітетів із розвитку інноваційної діяльності в галузі медицини та медичної освіти. 

У методичному аспекті важливим є розроблення регіональної програми інновацій, 

регіональної дослідницької та інформаційної програми щодо розвитку інноваційної 

діяльності в українських закладах вищої медичної освіти для окремих регіонів з 

урахуванням їх демографічної, епідеміологічної та ін. специфіки. 

На інституційному рівні визначено інноваційний потенціал творчого 

використання американського досвіду в означених аспектах. В організаційному 

аспекті необхідно інтенсифікувати укладання угод про співпрацю з іншими 

закладами освіти та підприємствами з метою проведення спільних наукових 

досліджень, наприклад на основі американського досвіду створення консорціумів, 
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об‟єдную медичні коледжі університетів, які займаються подоланням глобальних 

проблем людства, як-от пандемія COVID-19. Вартим уваги є досвід США щодо 

створення в медичних ЗВО кафедр медичної педагогіки, з комплексом дисциплін, 

що пов‟язані з педагогічною наукою. Необхідним є створення окремих 

університетських фондів із залученням благодійних організацій, меценатів та 

підприємств, кошти з яких йшли би на розвиток інноваційної діяльності закладу 

вищої медичної освіти. У змістовому аспекті доцільним бачиться розроблення й 

упровадження в освітній процес міждисциплінарних спеціальних курсів, 

покликаних розвивати міжособистісні компетентності майбутніх лікарів. Вартим 

запозичення є доповнення вимог до вступу до медичних ЗВО усної співбесіди з 

майбутнім здобувачем вищої медичної освіти задля визначення його психологічного 

та емоційного стану, ставлення до обраного закладу медичної освіти та майбутньої 

професійної діяльності. У професійно-педагогічному аспекті важливим є 

розроблення закладом дієвих механізмів стимулювання дослідників, 

адміністраторів, педагогічних працівників, а також підвищення їх мотивації до 

розвитку інноваційного робочого середовища шляхом створення умов для 

самовизначення й надання більшої автономії. Вартим уваги є досвід США щодо 

залучення студентів усіх курсів до науково-дослідної роботи, зокрема й проведення 

клінічних досліджень, та їх усебічної підтримки. У методичному аспекті важливим є 

впровадження в освітній процес таких інноваційних педагогічних технологій, як 

«рівний-рівному», «навчання однолітками» та зосередження уваги на 

стимуляційному навчанні з використанням сучасних цифрових технологій. 

 

Висновки до розділу 5 

 

У розділі висвітлено витоки й ґенезу інноваційної діяльності української 

медичної освіти та визначено інноваційний потенціал творчого використання в 

національній теорії та практиці медичної освіти прогресивного досвіду США в 

досліджуваній сфері з урахуванням її сучасного стану. 
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Застосування методу періодизації уможливило виокремлення п‟яти 

хронологічно послідовних періодів, що стосувалися витоків інноваційної діяльності 

в медичній освіті на території сучасної України. Послуговуючись історико-

генетичним та ретроспективним аналізом, у межах кожного періоду виокремлено 

певні особливості, що так чи інакше пов‟язані з інноваційною діяльністю в медичній 

освіті на території сучасної України. Період праслов‟янської медицини (VI ст. до н. 

е. – VIII ст.) ознаменовано початком діяльності ворожок, жерців, магів, повитух, які 

поєднували раціональні та ірраціональні принципи пізнання, використовуючи живу 

й неживу природу та силу слова. У цей період уже існували дві категорії 

представників медичного ремесла – «терапевти» та «хірурги». Установлено, що 

перша медична громада була створена за часів, коли на території сучасної України 

жили скіфи. Визначено, що за часів народної, світської та монастирської медицини 

Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.) представники народної медицини продовжували 

передавати знання від покоління до покоління, іноді за певну плату, ченці 

поєднували принципи народної медицини з досягненнями зарубіжних колег, щоб 

навчати тих, хто вирішив до них приєднатися. Крім того, як ченці, так і світські 

лікарі перекладали трактати з іноземних мов і створювали власні праці, які були в 

основному першими підручниками з медицини та фармакології. Констатовано, що в 

XIII–XV ст. розвиток народної, монастирської та світської медицини відбувався до 

та після татаро-монгольської навали. Указано, що медична освіта на території 

сучасної української держави продовжувала існувати за принципом наставництва. 

Наприкінці XV ст. з появою запорізького козацтва з‟явилася козацька медицина. 

Попри те, що у період європейської університетської медичної освіти, цехової 

медицини, братських шкіл і академій (XV–XVII ст.) територія сучасної України була 

під владою сусідніх держав, представники української інтелігенції прагнули 

отримувати академічну освіту. Одним із прикладів є Юрій Дрогобич – легенда 

України та Європи ХV ст. Історико-генетичний аналіз дозволив визначити, що 

наприкінці 1570-х років на території сучасної Волині було відкрито Острозьку 

академію з лікарнею та медичними класами. У 1593 р. у Замості створено Замойську 

академію, яка, за задумом польського мецената Я. Замойського, мала би стати 
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потужним медичним освітнім центром і закладом освіти для мешканців українських 

земель. Період академічної медичної освіти та законодавчих актів на території 

сучасної України (XVIII ст. – XIX ст.) позначений інтенсифікацією поширення 

медичних знань. 

За допомогою методу періодизації феномен інноваційної діяльності в 

медичній освіті на території сучасної України у ХХ – на початку ХХІ ст., розглянуто 

в історичному континуумі з виокремленням низки етапів. Етап структурних 

трансформацій в інноваційній діяльності (1900–1913) позначився відкриттям 

медичного факультету Новоросійського університету в Одесі з 8 лабораторіями 

різних напрямів, студентським гуртком, факультетською медичною бібліотекою, 

медичним товариством тощо; відкриттям у 1908 р. першого на території сучасної 

України медико-механічного інституту, спеціалізацією якого стали травматологія та 

ортопедія; розвитком жіночої вищої медичної освіти, зокрема створенням лікарсько-

педагогічним курсів «Мати й дитина» (1905), медичного відділення Вищих жіночих 

курсів (1907) у Києві; медичного відділення Вищих жіночих курсів (1906), Вищих 

жіночих медичних курсів в Одесі (1909) та Харківського жіночого медичного 

інституту (1910). 

Етап диверсифікації напрямів медичних досліджень (1914–1945) 

ознаменувався активізацією інноваційної діяльності в таких галузях, як 

мікробіологія, експериментальна медицина та епідеміологія, біохімія, вивчення 

центральної нервової системи, військово-польова медицина тощо. Структурні 

інновації включали появу в Полтаві, Вінниці, Кременчуці, Житомирі, Кіровограді, 

Херсоні, Миколаєві медичних інститутів нового, виробничого, типу за моделлю 

«лікарня – вища школа», де опановували медичний фах ті, хто вже мав середню 

спеціальну освіту. Інноваційні перетворення у змісті вищої медичної освіти 

стосувалися введення в навчальні плани таки дисциплін, як: гігієна праці, шкільна 

гігієна, курс інфекційних хвороб, фізична й колоїдна хімія та ін. До вагомих 

наукових інновацій віднесено розробку вакцини БЦЖ  

М. Нещадименком та разом із М. Цехновіцером запровадження в 1926 р. в 

Києві вакцинації БЦЖ новонароджених дітей. 
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Етап розширення мережі закладів вищої медичної освіти (1946–1991) 

характеризувався активним відкриттям нових медичних ЗВО в Запоріжжі, 

Луганську, Тернополі. Установлено, що починаючи з 1960-х і до кінця 1980-х рр. 

відбувалося вдосконалення освітнього процесу, матеріально-технічної бази, 

будівництво нових навчальних корпусів і гуртожитків, створення оптимальних умов 

для навчання, викладання й науково-дослідної роботи, організація науково-

практичних заходів у медичних інститутах на всій території України. 

Етап активізації міжнародного співробітництва в галузі інноваційної 

діяльності (1992–2001) пов‟язаний із відкриттям України для зарубіжних країн після 

проголошення її незалежності в 1991 р. За останнє десятиліття ХХ ст. було 

здійснено перегляд навчальних планів, запровадження магістратури, медичні 

інститути перетворилися на університети чи академії, навчання почало відбуватись 

англійською мовою, було впроваджено серію іспитів «Крок», активізувалася 

діяльність опорних кафедр тощо. Також указаний хронологічний проміжок 

ознаменував початок розвитку вітчизняної трансплантології та серцево-судинної 

хірургії. 

На етапі модернізації та переходу до е-середовища інноваційної діяльності 

(2002–дотепер) відбуваються концептуальні зміни – як на національному рівні, так і 

в кожному закладі вищої медичної освіти. 

З‟ясовано, що в українських закладах вищої медичної освіти основними 

напрямами, де мають місце інновації, є освітній процес (методи та форми 

викладання), управлінська діяльність (розробка тактик і стратегій розвитку закладу 

вищої освіти тощо), маркетингова діяльність (підвищення конкурентоспроможності 

закладу вищої медичної освіти, спеціальностей відповідно до потреб суспільства й 

попиту на ринку праці та ін.), наукова діяльність (клінічні дослідження, інженерія та 

дизайн нових програм, приладів, трансфер технологій та ін.). 

Установлено, що заохоченням до інноваційної освітньої діяльності на 

державному рівні є Міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки, форуми, 

науково-практичні та науково-методичні конференції, семінари, наради, круглі 

столи, майстер-класи тощо, де відбувається обговорення досягнень і перспектив 
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подальшого розвитку. Крім того, у контексті таких заходів важливими є конкурси 

щодо лідерства в інноваційній освітній діяльності. Вагомим показником 

регіональної інноваційної освітньої діяльності є щорічні рейтинги закладів вищої 

освіти за регіонами, де є лідери-заклади медичної освіти. Указано, що кожен заклад 

вищої медичної освіти може розробляти та пропонувати власні освітні інновації, 

якщо вони позитивно впливають на формування фахових компетентностей 

студентів. 

Констатовано, що періодом інтенсифікації інноваційної діяльності в 

освітньому процесі українських закладів вищої медичної освіти стало оголошення 

Загальнонаціонального карантину з метою протидії поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19. Так, у всіх українських закладах вищої медичної освіти освітній 

процес було продовжено в дистанційному (онлайн) режимі з максимальним 

фокусом на належному отриманні студентами необхідних фахових знань. 

Відзначено, що в умовах загальнонаціонального карантину інтерактивні 

лекції, практичні заняття, підсумкові конференції, консультації проводили за 

допомогою MS Teams, Skype for business, Zoom, Google Meet, Moodle тощо. 

Зворотний зв‟язок відбувався в мессенджерах типу Viber, Telegram, WhatsApp. 

З‟ясовано, що в українській медичній науці продовжують бути 

магістральними фундаментальні та прикладні наукові дослідження, науково-

технічні розробки. Освітній процес у вітчизняних медичних ЗВО нерозривно 

пов‟язаний із науковою діяльністю й відбувається навчання через дослідження. 

Констатовано, що інноваційна наукова діяльність у вітчизняних закладах 

вищої медичної освіти здійснюється на кафедрах, у науково-дослідних інститутах, 

лабораторіях, за підтримки відділу або служби інноваційної діяльності та трансферу 

технологій. Визначено, що щорічно Україна отримує до 500 інноваційних наукових 

розробок, частина з яких фінансується державними фондами, міжнародними 

грантами та спонсорами або меценатами. Указано, що до інноваційних наукових 

розробок у галузі охорони здоров‟я долучаються й інші заклади вищої освіти, що, 

наприклад, підпорядковуються МОН України. 
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У результаті аналізу інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США крізь призму історії та сьогодення зазначено, що важливим є висвітлення 

рекомендацій щодо використання позитивного досвіду інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США в українській теорії та практиці медичної 

освіти за аспектами (нормативно-правовий, організаційний, змістовий, методичний, 

професійно-педагогічний) та рівнями (національний, регіональний, інституційний). 

Отже, у межах реалізації завдань результативно-прогностичного блоку 

методологічної моделі дослідження висвітлено витоки й ґенезу інноваційної 

діяльності української медичної освіти та визначено інноваційний потенціал 

творчого використання в національній педагогічній теорії та практиці 

прогресивного досвіду США в медичній освіті з урахуванням її сучасного стану. 

Результати п‟ятого розділу відображено в таких публікаціях авторки: 

(Куліченко, 2017б; 2018а; 2020г; 2020ґ; 2021е; Kulichenko, 2017в; 2020g; 2020j; 

2021е; 2021g; Kulichenko, Polyezhayev, 2020h; Kulichenko, Boichenko, 2021g). 
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ВИСНОВКИ 

 

Обґрунтування теоретичних та методичних засад розвитку інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США дозволило сформулювати такі 

висновки. 

1. З‟ясовано теоретико-методологічні засади порівняльно-педагогічного 

дослідження інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Розроблено методологічну модель порівняльно-педагогічного дослідження, 

відповідно до якої здійснено аналіз теоретичних та методичних засад інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США. Запропонована модель 

ґрунтується на теоретичних (філософія, педагогіка, психологія, соціологія, 

економіка, менеджмент) узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-

економічних умов, за яких розвивається інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США. Цілісність розгляду досліджуваного феномену забезпечено 

комплексним і наскрізним застосуванням взаємопов᾿язаної та взаємозумовленої 

сукупності методологічних підходів, а саме: системно-синергетичного, 

компетентнісного, діяльнісного та порівняльного в контексті реалізації кожного з 

блоків методологічної моделі дослідження (цільового, теоретико-методологічного, 

контекстуального, освітнього, науково-дослідного та результативно-

прогностичного). 

Визначено, що інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США 

є предметом наукового інтересу у світовій педагогічній думці. Установлено, що 

зазначена проблема не знайшла цілісного висвітлення у вітчизняному педагогічному 

просторі. Результатом структурно-логічного аналізу наукових розвідок, 

присвячених інноваційній діяльності медичних коледжів університетів США, стало 

визначення таких вимірів її розгляду:  

1) теоретико-методологічний; 2) історико-педагогічний; 3) організаційно-

педагогічний; 4) професійно-педагогічний; 5) психолого-педагогічний; 

6) управлінський. 
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Схарактеризовано поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження 

проблеми розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Визначено сутність таких ключових понять, як «медична школа», «медичний 

коледж», «медичний університет», «медичний факультет», «інновації» та 

«інноваційна діяльність». 

Уточнено базове поняття «інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США», що означає систематичну творчу роботу для розробки нових 

або вдосконалених продуктів і процесів у медичній сфері та під час підготовки 

майбутніх фахівців медичної сфери. 

Окреслено концептуальні засади порівняльно-педагогічного дослідження 

інноваційної діяльності. Схарактеризовано основні моделі інновацій (лінійна модель 

інновацій, теорія дифузії інновацій, модель індукованих інновацій, еволюційні 

моделі інновацій, загальна теорія інновацій, модель ланцюгових зв‟язків) та моделі 

інноваційних систем (модель національних інноваційних систем, модель 

технологічних інноваційних систем, модель «потрійної спіралі» інновацій, теорія 

інноваційної екосистеми). 

2. Розкрито витоки й виокремлено етапи інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. Проаналізовано й узагальнено інноваційну діяльність 

найстаріших американських закладів вищої освіти, зокрема Медичної школи 

Колумбійського університету (заснованої як медична школа Королівського коледжу 

у 1767 р.), Гарвардської медичної школи (1782), Дартмутського медичного коледжу 

(1797), Медичної школи Мерилендського університету (1807) та Медичної школи 

Університету Джонза Гопкінза (1893). Означені заклади стали піонерами в 

розвиткові інноваційної освітньої (створення нових навчальних планів, 

запровадження нових дисциплін, методів викладання тощо) та наукової діяльності 

(створення клінічних лабораторій та обладнання, проведення клінічних досліджень 

тощо). 

Установлено, що для більшості американських медичних коледжів 

відправною точкою розвитку інноваційної діяльності стала Доповідь Флекснера 

(1910), у якій було описано всі заклади медичної освіти США та Канади, що 
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існували в першу декаду ХХ ст., подано їх поділ на категорії та рекомендовано 

переглянути питання щодо основних завдань, структурних підрозділів, 

професорсько-викладацького складу, матеріально-технічного забезпечення, методів 

навчання, організації навчального процесу тощо. 

Подано періодизацію розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США у ХХ ст. та виокремлено етапи: стандартизації інноваційної 

діяльності (1914–1938); інтенсифікації наукової складової інноваційної діяльності 

(1939–1964); консьюмеризації інноваційної діяльності (1965–1989); комерціалізації 

інноваційної діяльності (1990–1999); дигіталізації інноваційної діяльності (2000–

дотепер). 

3. Окреслено нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США. Визначено, що основними законами є Закон 

Стівенсона-Вайдлера (1980), Закон Бея-Доула (1980), Закон про інноваційний 

розвиток малого бізнесу (1982), Закон про національні кооперативні дослідження 

(1984), Закон, який вносив поправки до Закону Стівенсона-Вайдлера про 

технологічні інновації (1986), Закон про безпечні медичні прилади (1990), Закон про 

модернізацію Управління з контролю за продуктами та ліками (1997), Закон про 

плату за користування та модернізацію медичних виробів (2002), Закон про 

внесення змін до Управління з контролю за продуктами та ліками (2007), Закон про 

безпеку та інновації Управління з контролю за продуктами та ліками (2012), Закон 

про повторне затвердження Управління з контролю за продуктами та ліками (2017) 

та ін.). 

З‟ясовано роль положень Закону Бея-Доула в регулюванні трансферу 

продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. Метою 

означеного закону стало реформування патентної політики США щодо 

фінансованих державою досліджень. Цей закон зберігав за університетами, 

некомерційними корпораціями й малим бізнесом право власності та реалізації 

винаходів, фінансованих із федерального бюджету, і дозволяв федеральним 

агентствам надавати виняткові ліцензії на технології, що були у федеральній 

власності. 
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4. Висвітлено організаційні, змістові та методичні аспекти інноваційної 

освітньої діяльності медичних коледжів університетів США. 

Установлено, що головним викликом американської медичної освіти кінця ХХ 

ст. – початку ХХІ ст. стало створення таких навчальних планів, які би були на 

практиці інноваційними й розвивали необхідні фахові компетентності в майбутніх 

лікарів. Так, на основі програми «Бакалаврська медична освіта XXI століття» було 

створено низку інноваційних навчальних планів, спрямованих на розвиток 

комунікативних навичок, лідерства, роботи в команді тощо. Показовим прикладом 

став 3-фазний навчальний план Пфайфера, спрямований на скорочення часу 

навчання й посиленої підготовки до іспитів серії «Крок». Проаналізовано, що за 

останні 10 років близько 100 медичних коледжів університетів США взяли за основу 

навчальний план Пфайфера. 

Висвітлено особливості інноваційних технологій у медичних коледжах 

університетів США; виокремлено та схарактеризовано методичний (проблемне 

навчання, навчання на основі кейсів, перевернута аудиторія, викладання 

однолітками, журнальні клуби, фасилітація, портфоліо, рефлексія тощо) та 

технологічний (використання ІКТ у процесі надання освітніх послуг) аспекти 

досліджуваного феномену. 

Доведено, що соціогуманітарні та педагогічні дисципліни відіграють важливу 

роль у професійному становленні майбутнього фахівця та інноваційній діяльності 

медичних коледжів університетів США. Констатовано, що з 2010 по 2020 рр. 

відбувається активна імплементація зазначених дисциплін у новітні навчальні 

плани. З‟ясовано, що організація досліджень студентів із проблем медичної освіти в 

США набуває все більшої актуальності. Така діяльність допомагає студентам-

медикам опанувати певні психолого-педагогічні аспекти, необхідні як для 

подальшої наукової, так і викладацької практики. 

5. Схарактеризовано напрями інноваційної наукової діяльності медичних 

коледжів університетів США. Визначено, що до основних напрямів інноваційної 

наукової діяльності медичних коледжів університетів США належать клінічні 

дослідження, інженерія та дизайн, трансфер продуктів інноваційної діяльності. 
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Констатовано, що клінічні дослідження спрямовані на пошук ефективних та 

безпечних способів і засобів збереження й відновлення здоров‟я з використанням 

новітніх розробок науки та техніки, а також шляхів ефективної протидії сучасним 

викликам, найгострішим із яких став COVID-19. 

З‟ясовано, що інженерія та дизайн є важливими напрямами інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, оскільки заклади фокусуються 

на декількох напрямах біоінженерії, що зумовлено наявністю відповідної 

матеріально-технічної, лабораторної та клінічної бази. Разом із тим, деякі заклади, 

наприклад, Медична школа Університету Джонза Гопкінза, розвивають широке 

коло напрямів біомедичної інженерії. Важливою рисою інноваційної діяльності 

досліджуваних медичних коледжів є поєднання в освітніх програмах для здобувачів 

вищої освіти всіх трьох рівнів (бакалаврського, магістерського та докторського) 

академічної та дослідницької складової, що передбачає одночасне ознайомлення з 

інноваційними здобутками в галузі біомедичної інженерії та безпосередню участь у 

науково-дослідній діяльності медичного коледжу під керівництвом досвідчених 

викладачів. 

Визначено, що трансфер продуктів інноваційної діяльності медичних коледжів 

університетів США здійснюється в межах імплементації положень Закона Бея-

Доула (1980) та поправок до нього, прийнятих у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Виявлено, що основними типами структурних підрозділів, відповідальними за 

трансфер продуктів інноваційної діяльності, є централізований офіс, 

децентралізований офіс, фонд та організація-підрядник. Доведено, що на сучасному 

етапі розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США 

найбільш поширеними є перші два типи – централізовані та децентралізовані офіси. 

Схарактеризовано інструменти оцінки винаходів, які використовують офіси 

трансферу технологій в університетах США задля створення об‟єктивного, 

прагматичного зворотного зв‟язку, визначення сильних і слабких сторін 

запропонованого винаходу з метою зниження ризику й досягнення більшого успіху 

в його комерціалізації. 
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6. Виявлено витоки й окреслено етапи інноваційної діяльності української 

медичної освіти. Визначено, що витоки української медичної освіти простежувалися 

в межах таких періодів: праслов‟янської медицини (VI ст. до н. е. – VIII ст.); 

народної, світської та монастирської медицини Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.); 

народної, монастирської, світської медицини до та після татаро-монгольської навали 

(XIII–XV ст.), європейської університетської медичної освіти, цехової медицини, 

братських шкіл та академій (XV–XVII ст.); академічної медичної освіти й 

законодавчих актів на території сучасної України (XVIII–XIX ст.). 

З‟ясовано, що ґенеза інноваційної діяльності в медичній освіті на території 

сучасної України охоплює такі етапи: структурних трансформацій в інноваційній 

діяльності (1900–1913); диверсифікації напрямів медичних досліджень (1914–1945); 

розширення мережі закладів вищої медичної освіти (1946–1991); активізації 

міжнародного співробітництва в галузі інноваційної діяльності (1992-2001); 

модернізації та переходу до е-середовища інноваційної діяльності (2002–дотепер). 

7. Визначено інноваційний потенціал творчого використання в національній 

теорії та практиці медичної освіти прогресивного досвіду США в аспекті 

досліджуваної проблеми з урахуванням її сучасного стану. 

Показано, що в перші два десятиліття ХХІ ст. відбувається процес оновлення 

української медичної освіти, що орієнтується на міжнародні стандарти та практики, 

зокрема перегляд чинних і розробка нових навчальних планів і програм, 

орієнтованих на підготовку фахівців медичної галузі ХХІ ст.; створення та введення 

Галузевих стандартів вищої освіти, їх складових – освітньо-кваліфікаційних 

характеристик і освітньо-професійних програм; імплементації Європейської 

кредитно-трансферної системи; введення додатка до диплома про вищу освіту 

Європейського зразка (Diploma Supplement); створення та введення Стандартів 

вищої освіти для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

введення, постійний перегляд і вдосконалення серії інтегрованих тестових іспитів 

«Крок»; упровадження ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту); 

розробка й затвердження єдиних національних підручників із фахових та нефахових 

дисциплін; запровадження змішаного й дистанційного навчання тощо. Установлено, 
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що кожен український заклад вищої освіти провадить власну інноваційну освітню (з 

використанням ІКТ) та наукову (фундаментальні та прикладні дослідження) 

діяльність. З‟ясовано, що інноваційна наукова діяльність у галузі охорони здоров‟я 

розвивається не тільки в закладах вищої освіти МОЗ України, але й у закладах 

освіти, що підпорядковуються МОН України. 

Запропоновано рекомендації щодо творчого використання позитивного 

досвіду інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США в 

українській теорії та практиці медичної освіти за аспектами (нормативно-правовий, 

організаційний, змістовий, методичний, професійно-педагогічний) та рівнями 

(національний, регіональний, інституційний). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. До 

подальших наукових розвідок відносимо інноваційну управлінську та маркетингову 

діяльність медичних коледжів університетів США з подальшим творчим їх 

переосмисленням та імплементацією в сучасну українську медичну освіту; 

порівняння інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США та 

закладів медичної освіти країн Європейського Союзу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



449 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Авшенюк, Н. М. (2018). Центри освіти дорослих у США і Японії: типологія та 

особливості функціонування. Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія: Педагогіка та психологія, 1, 15-18. 

Андрєєв, А. М. (2019). Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному 

процесі (дис. … докт. пед. наук: 13.00.04). Запоріжжя. 

Антропова, Н. В. (2020). Безыменная площадь, где все начиналось ... Вісник 

морської медицини, 3, 110-117. 

Артюшина, М. В. (2011). Психолого-педагогічні засади підготовки студентів 

економічних спеціальностей до інноваційної діяльності (дис… д-ра пед. наук: 

13.00.04). Київ. 

Аскоченский, В. (1856а). Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ Академіею. К.: Въ 

университетской типографіи. 

Аскоченский, В. (1856б). Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ Академіею. К. : Въ 

университетской типографіи. 

Багалей, Д. И., Иваницкий, А. М. (ред.). (1905). Альбом к 100-летию (1805–1905) 

Харьковского университета. Xарьков. 

Бідюк, Н. М. (2015). Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина ХХ–

початок ХХІ століття). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 1, 3-10. 

Білинська, І. (2011, січень). Медична освіта у Львівському університеті. Каменяр, 1. 

Режим доступу: https://kameniar.lnu.edu.ua/?p=454. 

Бистрова, Ю. В. (2015). Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право 

та інноваційне суспільство, 1 (4), 27-33. 

Бліхар, Є. (2004). Про медицину скіфів.  Збірник праць ТО НТШ, 1, 172-176. 

Богданов, А. (1898). Отчет врача Императорского Харьковского университета за 

1897 год. Харьков: Паровая типография и литография Зильберберг. 

https://www.onmedu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7790/AntropovaN.pdf?sequence=3&isAllowed=y


450 

Бойченко, М. А. (2016). Підготовка майбутніх учителів до роботи з обдарованими 

учнями у вищих навчальних закладах США, Канади та Великої Британії. 

Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2, 18-23. 

Бойченко, М. А. (2019). Теоретичні та методичні засади освіти обдарованих 

школярів у США, Канаді та Великій Британії (дис. ... доктора пед. наук: 

13.00.01). Суми. 

Бондарук, В. О. (2016). Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії 

(1594–1784 рр.) (дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01). Київ. 

Братусь, В. Д., Фомін, П. Д. (2005). Сторінки виникнення й розвитку хірургії в Україні. 

Хірургічні школи. Кафедри хірургії. Тернопіль: ТДМУ. 

Будас, Ю. О. (2010). Підготовка майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної 

діяльності засобами ділової гри (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04). Вінниця.  

Бузескул, В. П. (1905). История Харьковского университета при действии устава 

1884 г. (с 1884 до 1905 г.). Харьков: Типография Адольфа Дарре. 

Булгаков, М. (1843). Исторія Кіевской академіи. СПб.: типографія Константина 

Жернакова. 

Бусел, В. Т. (Ред.) (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. 

Київ, Ірпінь: Перун.  

Бухнієва, О. А. (2011). Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому 

навчальному закладі (автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04). Ялта. 

Васильев, К. К., Мельниченко, А. В. (2016). История организации студенческого 

научного кружка медицинского факультета Новороссийского университета. 

Експериментальна і клінічна медицина, 3, 135-140. 

Васильев, Ю. К. (2010). Деятельность Общества одесских врачей в начале ХХ cт. 

Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина, 2, 206-214. 

Верховна рада України. (б.д.). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

Верхратський, С. А., Заблудовський, П. Ю. (1991). Історія медицини. 4-е вид., випр. 

і допов. К.: Вища школа. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%20%D0%AE.%20%D0%9E.$


451 

Веселкова, Е. Г. (2019). Медицинское образование в России: история, современное 

состояние, принципы. Медицинское образование: Теория и практика, 2, 50-

56. 

Вільний тлумачний словник. Новітній онлайновий словник української мови (2013–

2018). Режим доступу: http://sum.in.ua/f/innovacija. 

Вступ.ОСВІТА.UA. (2021). Режим доступу: https://vstup.osvita.ua. 

Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності 

майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності (дис. … д-ра пед. 

наук: 13.00.04). Харків. 

Ганіткевич, Я. (2007). До 750-річчя Львова. Історія української медицини Львова до 

початку другої світової війни. Львівський медичний часопис. Acta Medica 

Leopoliensia, 1-2, 165-174. 

Ганіткевич, Я. (2013). Історичні етапи найстаршого в Україні Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Праці 

Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХХIV. Лікарський збірник. 

Медицина і біологія, XХII, 13-38. 

Ганіткевич, Я. (2016). Український медичний календар. Київ. 

Гарина, Н. В., Павлова, Н. Б., Циделко, Т. А. (2005). Сокровищница Знаний к 100-

летию библиотеки Одесского государственного медицинского 

университета (1903–2003). Одесса: Одесский медуниверситет. 

Гиппократ. (1947). О воздухе, водах и местностях (В. В. Латышев, перев. на русс.). 

Вестник древней истории, 2, 294-298 

Голяченко, О., Ганіткевич, Я. (2004). Історія медицини. Тернопіль: Лілея. 

Гончарова, О. А. (2008). Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 

іноземної мови до інноваційної діяльності (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04). 

Київ. 

Гончарук, Ю. В. (2009). Педагогічна терміносистема: проблеми та шляхи їх 

розв‟язання. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. Педагогіка, 

112 (99), 65-72. 

http://sum.in.ua/f/innovacija


452 

Горпинченко, А. С. (2013). Медична допомога у козацькому війську. Науковий 

журнал МОЗ України,1(2), 146-151. 

Грабовська, Т. І., Грабовський, О. В., Соломка, Е. Т. (2012). Особливості управління 

інноваційною діяльністю в освітніх закладах закарпатської області. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, 

соціальна робота», Вип. 24, 39-42. 

Греков, Б. Д. (ред.). (1940). Правда Русская. М.; Л.: Издательство АН СССР. 

Грубіч, Д. Ю. (2011). Педагогічні інновації в освіті: поняття та сутність. Педагогіка 

та психологія, 40(1), 34-39. 

Дічек, Н. П. (2012). Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного 

новаторста. Освітологія, І, 62-68. 

Дєнєжніков, С. С. (2015). Технологічні засади діяльності регіональних інноваційних 

освітніх кластерів. У А. А. Сбруєва (ред.), Теорії та технології інноваційного 

розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти: монографія (сс. 

346-364). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Джейнс, В. (2007). Історія Американської освіти. Школа, суспільство і загальний 

добробут. Режим доступу: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Histor

yAmerEdu.pdf. 

Дземан, М. І. (2018). До 100-річчя заснування Національної академії наук України: 

акцентовані питання в дискурсі еволюції медичних пізнань українців (2-ге 

подання). Практикуючий лікар, 7(4), 53-70. 

Докучаєва, В. В. (2007). Теоретико-методологічні засади проектування 

інноваційних педагогічних систем (автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01). 

Луганськ. 

Ендопротез колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК-1». (б.д.). Режим доступу: 

http://zsmu.edu.ua/p_272.html 

Єлисаветградська медико-хірургічна школа. (б.д.) Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1XtPtqhyRcmi6tPpqPZejy86NZA8TT4hM/view 



453 

Жуковський, В., Махлюк, В. (2016). Організаційно-педагогічні засади діяльності 

Острозької академії XVI-XVII ст. Актуальні питання гуманітарних наук, 15, 

329-338. 

Заболотна, О. А. (2014). Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах 

інтернаціоналізації освітнього простору. Порівняльно-педагогічні студії, 4 

(22), 117-122. 

Завалко, К. В. (2013). Формування готовності майбутнього вчителя музики до 

інноваційної діяльності (дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02). Київ. 

Задорожна, І. П. (2015). Використання досвіду США в організації дистанційного та 

змішаного навчання у вітчизняних університетах. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Сер. Педагогіка, 3, 138-143. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» (1991). Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), № 47, ст. 646. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002). Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), № 36, ст. 266. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. 

Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. «Про вищу освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

Закон України  № 2745-VIII від 06.06.2019 р. «Про фахову передвищу освіту»  Режим 

доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19. 

Запорізький державний медичний університет. (2015). Запоріжжя: Дике Поле. 

Зарічанська, Н. В. (2013). Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до 

інноваційної педагогічної діяльності (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04). 

Вінниця.  

Змеев, Л. Ф. (1896). Чтения по врачебной истории России. СПб: Типография В. Ф. 

Демакова. 

Золотарьова, Г.М. (2017). Інноваційні педагогічні технології при підготовці вчителів 

у Німеччині (автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01). Дрогобич.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text


454 

Іванькова, Н. А. (2019). Формування змісту інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх лікарів як елемента їхньої професійної підготовки. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 66, 83-90. 

Іващенко, І. Ю. (2012). Українська народна медицина. Медсестринство, 1, 23-28. 

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2012.1.5405. 

Івченко, А. О. (2008). Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо.   

Інформація про наукову роботу ЛНМУ імені Данила Галицького за 2020 рік. (2020). 

Режим доступу: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/zvit-2020.pdf. 

Ісаєвич, Я. (1972). Юрій Дрогобич. Життя славетних: історична повість. Київ: 

Молодь. 

Ісаєвич, Я. (2014). Юрій з Дрогобича. Українське небо. У О. Петрук (заг.ред), Студії 

над історією астрономії в Україні: збірник наукових праць (сс. 490–507). 

Львів: Інститут прикладних проблем, проблем механіки і математики ім. Я. 

С. Підстригача НАН України. 

Історична довідка. Впровадження тестових іспитів. (б.д.). Режим доступу: 

https://www.testcentr.org.ua/uk/pro-nas/istorychna-dovidka. 

Кіцера, Н. І., Кіцера, О. О. (2010). Добродія-Євпраксія Мстиславівна – перша жінка-

лікар в історії Русі-України. Жіночий лікар: наук.-практ. вид. для 

практикуючих лікарів, 1, 49-50. 

Кіяшко, О.О. (2001). Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших 

спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації  (дис... канд. 

пед. наук: 13.00.04). Луганськ. 

Киево-печерская лавра (1909). Київ: Друкарня Києво-Печерської лаври.  

Кир‟ян, Т. І. (2018). Теорія і практика розвитку вищої медичної освіти в Україні (XX 

– початок XXI століття) (дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. ). Черкаси. 

Клокар, Н. І. (1997). Психолого-педагогічна  підготовка  вчителя  до  інноваційної 

діяльності (автореф. дис… канд.  пед.  наук: 13.00.04). Київ. 

Кляп М. (2015). Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент 

інтернаціоналізації вищої освіти України. Вища освіта України, 4, 45-53. 



455 

Ковальчук, О. М. (2014). Модель підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей 

до інноваційної професійної діяльності. Теорія і практика освіти в сучасному 

світі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Миколаїв, 12-13 грудня 2014 року) (сс. 39-43). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика». 

Ковальчук, О. М. (2016). Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до 

інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти (дис. ... канд. 

пед. наук: 13.00.04). Дніпропетровськ.  

Козак, Л. В. (2014). Історико-педагогічні передумови виникнення інноваційної 

діяльності в освіті. Освітологічний дискурс, 4 (8), 156-171. 

Козак, Л. В. (2015). Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 

викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної 

діяльності (автореферат дис.. д-ра пед. наук: 13.00.04). Київ. 

Козлова, О. Г. (1999). Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі 

післядипломної освіти (автореф. дис… канд.  пед. наук: 13.00.01). Київ. 

Козлов, Д. О., Рисіна, М. Ю., Михайличенко, І. В. (2019). Інновації у закладах 

освіти: історико-педагогічний екскурс. У М. О. Лазарєв , О. Г. Козлова (Ред.), 

Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній 

освіті (сс. 9–25). Суми: ФОП Цьома С. П. 

Колесникова, Є., Ковальський, Я., Радван, Л., Федів, О., Ступницька, Г. (2014). 

Українські лікарі польського походження. Актуальні питання суспільних 

наук та історії медицини, 2, 90-98. 

Колесова, О.А. (2011). Інноваційна освіта в парадигмі інформаційних технологій 

(автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10). Одеса. 

Колісник-Гуменюк, Ю.І. (2013). Формування професійно-етичної культури 

майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах: 

монографія. Львів: «Край». 

Колодяжна, І. В. (2018). Розвиток інноваційної діяльності підприємства в умовах 

конкуренції. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 

Вип. 18, Ч. 2, 58-61. 



456 

Колпакова, В. М. (ред.). (2001). Патерик Києво-Печерський. 2-е вид. К. Режим 

доступу: http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon.htm. 

Коляденко, Е. В. (2011). Быт и досуг студентов медицинского факультета 

Университета Святого Владимира. Укр. журн. дерматології, венерології, 

косметології, 3, 118-121. 

Коновальчук, І. І. (2015). Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у 

загальноосвітніх  навчальних  закладах (дис. ...  доктора  пед.  наук:  13.00.04).  

Житомир. 

Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій. Режим 

доступу: https://www.slideshare.net/opitnaa/ss-15212818. 

Костомаров, М. І. (1994). Слов’янська міфологія. Київ: Либідь. 

Кремень, В. Г. (Гол. ред.). (2008). Енциклопедія  освіти. Київ: Юрінком Інтер. 

Криштопа, Б. П., Д‟яченко, М. О. (2000). Вихованцi Київської академiї – 

першопрохiдцi серед докторiв медицини Росiйської держави ХVIII ст. 

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»: наук. записки, 

18, 29-31. 

Куліченко, А. К. (2015а). Система медичної освіти у США: особливості організації у 

ХХІ ст. У В. Дучмал, Т. Несторенко (Ред.), Соціально-економічні проблеми 

просторового розвитку, (сс. 184-192). Бердянськ: Видавець Ткачук О. В. 

Куліченко, А. К. (2015б). Організаційні новації в медичній школі Гарвардського 

університету за часів Ч. В. Еліота. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школа, 41(94), 40-45. 

Куліченко, А. К. (2016). Специфіка взаємодії викладача та студента у системі вищої 

медичної освіти. International Scientific Conference «Current Issues and Problems 

of Social Sciences» Conference Proceedings, June 28-30, 2016, (cc. 194-196). 

Kielce. 

Куліченко, А. К. (2017а). Зміни у системі вищої медичної освіти в США на початку 

ХХ ст. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, 

практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного 

https://www.slideshare.net/opitnaa/ss-15212818


457 

університету імені І. Я. Горбачевського, 23–24 листопада 2017 року, 

Тернонопіль, (сс. 115-117). Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига». 

Куліченко, А. К. (2017б). Питання про сучасний університет у педагогічній 

спадщині М. І. Пирогова. У Development and Modernization of Pedagogical and 

Psychological Sciences: Experience of Poland and Prospects of Ukraine. Collective 

monograph, (рр. 71-87). Vol. 2. Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 

Куліченко, А. К. (2018а). Використання американського досвіду під час оцінювання 

рівня компетентності майбутніх лікарів в Україні. International 

Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development 

Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 

2018. Volume 1, (сс. 139-142). Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 

Куліченко, А. К. (2018б). Джонз Гопкінз (1795–1873) та його роль у розвитку 

американської медичної освіти ХІХ ст. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах, 61, Т. 1, 20-23. 

Куліченко, А. К. (2018в). Діяльність Асоціації американських медичних коледжів у 

1901–1905 рр. Педагогічний дискурс, 25, 7-16. DOI: 

10.31475/ped.dys.2018.25.01. 

Куліченко, А. К. (2018г). Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ 

ст.: погляди А. Флекснера. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 7(81), 3-18. DOI 10.24139/2312-5993/2018.07/003-018. 

Куліченко, А. К. (2018ґ). Стан медичної освіти США на початку ХХ ст. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6(80), 25-36. DOI 10.24139/2312 

-5993/2018.06/025-036. 

Куліченко, А. К. (2018д). Сутність термінів «медична школа» і «остеопатична 

медична школа» у американській та канадській освітніх парадигмах. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах, 58–59 (111–112), 117-124. 

Куліченко А. К., Сотник Т. В., Стадниченко К. В. (2018е). Електронне портфоліо як 

засіб розвитку креативності викладача іноземної мови. Інформаційні 



458 

технології і засоби навчання, 4 (66), С. 286-304.  

https://doi.org/10.33407/itlt.v66i4.2178. 

Куліченко, А. К. (2019а). Внесок жінок Балтимора у створення та відкриття 

медичної школи університету Джонза Гопкінза наприкінці ХІХ ст. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 63, Т. 1, 

27-31. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.5. 

Куліченко, А. К. (2019б). Інноваційна діяльність у медичній освіті США у 20-ті рр. 

ХХІ ст. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перс-пективи: 

матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 жовтня 

2019 року, м. Суми), Т. 1, (сс. 149-152). Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. 

Макаренка. 

Куліченко, А. К. (2019в). Роль та значення медичної школи університету Джонза 

Гопкінза в історії розвитку США. ІІ International scientific conference 

«Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», 

Conference proceedings, February 22
th
, 2019, (сс. 315-318). Kaunas: Izdevniecība 

«Baltija Publishing». 

Куліченко, А. К. (2019г). Створення, відкриття та діяльність медичної школи 

університету Джонза Гопкінза у 1890-х рр. Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 

педагогіка і психологія, 57, 183-190. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.5.DOI 

10.31652/2415-7872-2019-57-183-190. 

Куліченко, А. К. (2020а). Витоки розвитку інноваційної діяльності в медичних 

коледжах Пенсільванії. Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 3, 66-75. DOI 

10.31494/2412-9208-2020-1-3-66-75. 

Куліченко, А. К. (2020б). До питання про розвиток інноваційної діяльності 

Гарвардської медичної школи у 1780–1860 рр. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 8 (102), 419-230. DOI 10.24139/2312-

5993/2020.08/419-430. 

https://doi.org/10.33407/itlt.v66i4.2178


459 

Куліченко, А. К. (2020в). Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910–1940 

рр.). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95), 20-30. 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.01/020-030. 

Куліченко, А. К. (2020г). Інноваційні методи навчання для студентів-іноземних 

громадян у закладах вищої медичної освіти України. Інноваційні ініціативи 

організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (сс. 75-77). Харків: 

Видавництво ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

Куліченко, А. К. (2020ґ). Інноваційність в освітньому процесі закладів вищої 

медичної освіти. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Соціально-етичні та деонтологічні  проблеми сучасної медицини 

(немедичні проблеми в медицині)» (20-21 лютого 2020 року), (сс. 66-68). 

Запоріжжя: ЗДМУ. 

Куліченко, А. К. (2020д). Компетентнісний підхід в американській медичній освіті 

ХХІ ст. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми), (сс. 125-127). Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Куліченко, А. К. (2020е). Огляд інноваційної діяльності американських медичних 

коледжів впродовж 1934–1939 рр. у працях Г. Вайскоттена. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 3-4 (97-98), 171-181. DOI 

10.24139/2312-5993/2020.03-04/171-181. 

Куліченко, А. К. (2020є). Організація медичних освітніх досліджень студентів в 

США. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та 

перспективи: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя), (сс. 

101-102). Запоріжжя: АА Тандем. 

Куліченко, А. К. (2020ж). Назви закладів медичної освіти України та США у ХХІ 

ст.: порівняльний аналіз дефініцій. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах, 71, Т.1,138-143. 



460 

Куліченко, А. К. (2021а). Інновації та підприємництво як напрям розвитку сучасної 

американської медичної освіти. Матеріали V Всеукраїнської (заочної) науково-

практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі 

сучасного закладу вищої освіти» (12 березня 2021 року), (сс. 23-24). Київ: 

ККІБП. 

Куліченко, А. К. (2021б). Інноваційні модальності у сучасній американській 

медичній освіті. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 5-6 лютого 2021 р., (сс. 109-112). Запоріжжя: КПУ. 

Куліченко, А. К. (2021в). Особливості вступу до резидентури: американський 

інноваційний досвід. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Соціально-етичні та деонтологічні  проблеми сучасної медицини 

(немедичні проблеми в медицині)», (17-18 лютого 2021 року), (сс. 67-70). 

Запоріжжя: ЗДМУ. 

Куліченко, А. К. (2021г). Сучасна інноваційна діяльність у Гарвардській медичній 

школі. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. 

Дніпро. Частина І, (сс. 72-73). Дніпро: СПД «Охотнік». 

Куліченко, А. К. (2021ґ). Н. Сміт – інноватор американської медичної освіти ХІХ ст. 

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною 

участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини 

і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. 

Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.), (сс. 172). Запоріжжя: ЗДМУ. 

Куліченко, А. К. (2021д). Деякі засади маркетингової інноваційної діяльності у 

закладах вищої медичної освіти. «Чорноморські наукові студії»: матеріали 

VIІ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 14 травня 

2021 року, (сс. 214-216). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. 

Куліченко, А. К. (2021е). Інноваційна діяльність медичних коледжів університетів 

США: історія та сучасність: монографія. Суми: СумДПУ імені А. С. 

Макаренка. 



461 

Курок, І.С. (2008). Творчість та інноваційність у контексті науки доби глобалізації  

(автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.02). Київ.  

Кучай, Т. П. (2012). Підготовка магістрів у вищих навчальних закладах США. 

Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 3, 61-63. 

Лазоришинець, В. В., Волосовець, О. П., Кочет, О. М., Горбань, А. Є., Закрутько, Л. 

І., Лещишина, О. М. (2014). Питання підвищення ефективності інноваційної 

та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у 

сфері охорони здоров'я України. Український медичний часопис, 4, 142-145. 

Ліщенко, Н. О. (2006). Дворічна медсестринська освіта в США (за узагальненим 

досвідом штату Каліфорнія). Тернопіль: Укрмедкнига.  

Лисенко, М. В. (2013). Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов 

переходу до інформаційного суспільства (автореф. дис. … канд. філос. наук: 

09.00.10 ). Київ. 

Лисенко, О. Ю. (2015). Післядипломна освіта лікарів: досвід Сполучених Штатів 

Америки. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. 5/6. 129-

133. 

Литаврин, Г. Г. (1971). Византийский медицинский трактат XI–XIV вв. (по рукописи 

Cod. Plut. VII, 19 Библиотеки Лоренцо Медичи во Флоренции). 

Византийский Временник, 31 (56), 249-301. 

Литовченко, І. М. (2017). Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: 

теорія і практика. К.: Видавець ФОП Сладкевич Б. А. 

Логуш, Л. Г. (2016). Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці 

Європейського Союзу (дис… канд. пед. наук: 13.00.04). Київ. 

Лукашук, М. А. (2018). Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних 

процесів в системі освіти. Гуманітарний вісник Запорізької державної 

інженерної академії, 72, 146-153. 

Лунячек, В. Е. (2011). Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки 

фахівців. Теорія та практика державного управління, 4, 416-423. 



462 

Лянной, Ю. О. (2016). Аналіз досвіду професійної підготовки фізичних терапевтів у 

провідних університетах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 2 (56), 95-107. 

Малихіна, В. М. (2005). Організаційно-методичне забезпечення управління 

інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 

великого міста (автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.01). Київ.  

Манько, В. В., Бабський, А. М. (2014). Становлення фізіології у Львівському 

університеті. Декалог. Міжнародна наукова конференція «Механізми 

функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного 

факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті (15–17 

жовтня 2014 р., Львів), (сс. 3-14). 

Марікян, С.В. (2007). Інноваційні трансформації інституту освіти як фактор 

оптимізації формування творчої особистості (соціологічний аналіз) (автореф. 

дис... канд. соціол. наук: 22.00.04). Харків. 

Мармаза, О. І. (2004). Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. 

Харків: Основа.  

Мартинець, Л. А. (2019). Управління інноваційною діяльністю в закладі загальної 

середньої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 3. Режим доступу: 

https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3491. 

Марутян, Р. (2005). Меритократія. У М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк. 

Політологічний словник (с. 467). Київ: МАУП. 

Марущенко, О. А. (2004). Становлення інноваційної освіти в Україні (дис... канд. 

соціол. наук: 22.00.04). Харків. 

Марчукова, С. М. (2003). Медицина в зеркале истории. М.: Европейский Дом. 

Матвіїшин, Я. (2015). Мартин із Журавиці (ХV ст.) на зорі галицької астрономії. 

Українське небо. У О. Петрук (заг.ред), Студії над історією астрономії в 

Україні: збірник наукових праць, (сс. 455–489). Львів: Інститут прикладних 

проблем, проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України.  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/140510/source:default


463 

Матіюк, І. О. (2000). Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на 

матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України)  (дис... канд. 

пед. наук: 13.00.01). Київ. 

Мельник, О. В. (2017). Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний 

процес (1910-1917 рр.). Інтелігенція і влада. Сер. Історія, 36, 91-103. 

Мельничук, І. М., Намісняк, О. М. (2014). Актуальність використання дис-

танційного навчання при підготовці медичних сестер-магістрів у США. 

Науковий огляд, 2 (3), ч. ІІ, 86-92. 

Меняйло, В. І. (2020). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності (автореф. дис. ... 

д-ра пед. наук: 13.00.04). Запоріжжя. 

Меркулова, Н. (2011). Інноваційний освітній процес в Україні. Наука і освіта, 5, 37-

39. 

Міжкафедральний тренінговий центр. (б.д.). Режим доступу: 

http://zsmu.edu.ua/sp_1353.html 

Мирский, М., Богоявленский, Н. (2018). Медицина Древней Руси. Москва: Родина. 

Мокляк, В. М. (2017). Університетський статут 1863 р.: компроміс між 

професорською корпорацією та владою чи упровадження реальної автономії. 

Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки, 159, 

103-108. 

Мукан, Н. В. (2011). Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у 

системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США 

(автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04). Київ. 

Навроцький, О. І. (2006). Інноваційні процеси в вищій школі України (дис... д-ра 

соціол. наук: 22.00.04). Харків. 

Найкращі заклади вищої освіти регіонів України. (2021). Режим доступу: 

https://osvita.ua/vnz/rating/25716. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%92$


464 

Наказ МОЗ України № 157 від 09.07.1993 «Про впровадження підготовки магістрів 

медицини у медичних вищих навчальних закладах». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0092-93#Text. 

Наказ МОЗ № 86 від 31.05.1994 «Про зміни до навчального плану 1992 р. за 

спеціальністю «Лікувальна справа». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0086282-94#Text. 

Наказ МОЗ України № 70 від 03.04.1996 «Про зміни до навчального плану підготовки 

лікарів у навчальних закладах МОЗ України». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0070282-96#Text. 

Наказ МОЗ України № 251 від 14.08.1998 а «Про затвердження Положення про 

систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 

«Медицина» і «Фармація». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-98#Text. 

Наказ МОЗ України № 317 від 09.10.1998 б «Про затвердження Положення про 

опорну кафедру і переліку опорних кафедр медичних та фармацевтичного 

закладів освіти III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти 

МОЗ України». Режим доступу: 

http://consultant.parus.ua/?doc=00BRBCA6AF&abz=0SY04. 

Наказ МОН від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#n13. 

Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2018: статистичний збірник. (2019). 

Київ. 

НВК ІТНІБО. (б.д.) Режим доступу: https://onmedu.edu.ua/osvita/navchalno-

innovacijnij-centr-praktichnoi-pidgotovki-likarja/ 

Общий устав Императорских Российских университетов. (1837). Харьков: В 

Университетской Типографии. 

Общій уставъ Императорскихъ Россійскихъ университетовъ 1884 года. (1911). 

Харьковъ. Въ Университетской Типографіи. 



465 

Огієнко, І. (2003). Княгиня Янка – засновниця першої дівочої школи художніх 

ремесел у Києві. Нар. творчість та етнографія, 1-2, 63-70. 

Огієнко, О. І. (2015). Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку 

університетів США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 8 (52), 219-227. 

Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія (2011). Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія». 

Пагор, В. В. (2017). Становлення науково-дослідної роботи в медичних вишах 

України у 20-30-ті рр. ХХ ст. Освіта, наука і культура на Поділлі, 24, 110-

120. 

Паламарчук, Є. П., Андрієвський, І. Ю. (2005). Зорі Трипілля. 2 вид. Вінниця: Теза. 

Пастернак, А. (2001). Козацька медицина. К.: Отима. 

Пересунько, З. М. (2013). Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. 

Ефективна економіка, 7. Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2192. 

Перцева, Ж. Н. (2004). Хроника жизни медицинского факультета Харьковского 

университета (1805–1920), Харьковских медицинских академии (1920–1921), 

института (1921–1994) и университета (1994–2003). Режим доступу: 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/670. 

Петренко, О. Б., Пелех, Ю. В., Пелех, Л. Р. (2017). Інноваційне управління вищими 

навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у 

вихованні, Вип. 5, 31-41. 

Петриченко, Л. О. (2007). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

інноваційної діяльності в позааудиторній роботі (автореф. дис... канд. пед. 

наук: 13.00.04). Кіровоград. 

Петрова, І. Л., Сивка, О. В. (2019). Розвиток інноваційної діяльності в організаціях 

освітньої сфери. Вчені записки Університету «КРОК», 3 (51), 119-126. 

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-119-126. 



466 

Пінчук, Є. А. (2010). Модернізація української системи освіти як теоретико-

філософська і практична проблема (автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 

09.00.10). Київ. 

Плющ, В. та ін. (ред.) (1975). Матеріяли до історії української медицини. (Т. 1). 

Нью-Йорк-Мюнхен: Видання Українського Лікарського Товариства 

Північної Америки. 

Подвысоцкий, В. В. (1900). Краткое описание зданий медицинского факультета 

Новороссийского университета. Русский архив патологии, клинической 

медицины и бактериологии, 10(4), 316-330. 

Подковко, Х. В. (2016). Інноваційні освітні технології у вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладах: перешкоди та перспективи 

впровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. Серія: педагогічні науки, 140, 61-64. 

Погрібна, Н. С. (2007). Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності 

керівника загальноосвітнього навчального закладу (дис... канд. пед. наук: 

13.00.01). Київ. 

Полєжаєв, Ю. Г. (2020). Освітні технології в процесі формування культурної 

грамотності студентів засобами англійської мови. International scientific and 

practical conference «Current Trends and Factors of the Development of 

Pedagogical and Psychological Sciences in Ukraine And Eu Countries», 

September 25–26, 2020, Part 2, (сс. 82-85). Lublin, Publishing House «Baltija 

Publishing». 

Положення про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1421. 

Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/10242122. 

Полонська-Василенко, Н. Д. (1955). Українська Академія наук: нарис історії. 

Мюнхен: Друк. «Logos». 

Полонська-Василенко, Н. Д. (1958). Українська Академія Наук (Нарис історії). Ч. 2: 

1931-1941. Мюнхен: Друк. «Logos». 



467 

Полякова, Л. П. (2010). Державне управління інформаційно-освітнім середовищем 

інноваційних університетських комплексів (автореф. дис. ... д-ра наук з держ. 

упр. : 25.00.02). Донецьк. 

Потимко, О. (2012). Розвиток медицини у Львові в XIV–XVIII ст.: література, 

проблеми, дискусії. Львів. 

Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: 

Постанова  Верховної Ради України від 13.07.1999 

№ 916-XIV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14#Text. 

Пшенична, Л. В. (2013). Інноваційна парадигма управління як фактор розвитку 

вищого навчального закладу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 6 (32), 316-326. 

Пшенична, Л. В. (2016). Управління фінансово економічною діяльністю: навчально-

методичний посібник: навчально-методичний комплекс для магістрів 

спеціальності 8.18010020 «Управління начальним закладом». Суми : СумДПУ 

імені А. С. Макаренка. 

Ребуха, Л. З. (2006). Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного 

колективу школи (дис... канд. психол. наук: 19.00.07). Тернопіль.  

Рижов, О. А., Чайковський, Ю. Б., Іванькова, Н. А. (2009). Методологічні аспекти 

застосування автоматизованих навчальних систем у вищих медичних 

навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи. Медицинская 

информатика и инженерия, 4, 5-12. 

Рижов, О. А., Котлова, Ю. В., Іванова, К. О., Левчук, Т. О. (2016). До питання про 

психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів 

на післядипломному етапі. Медична інформатика та інженерія, 2, 33-36. 

Саблук, А. Г. (2017). Специфіка функціонування медичного коледжу. International 

Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE»,  10 (26), 20-24. 

Сагайдак, М. А., Черняков, І. Т. (2001). Лядські ворота Києва – оберт колеса світової 

історії. Восточноевропейский археологический журнал, 5 (12). Режим 

доступу: http://archaeology.kiev.ua/journal/050901/sagaydak_chernyakov.htm 



468 

Саух, П. Ю. (ред.) (2011). Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. 

Житомир. 

Сбруєва, А. А. (2010). Управління науковою роботою в державних університетах 

США: структурно-функціональні аспекти. Порівняльно-педагогічні студії, 1-2, 

68-76. 

Сбруєва, А. А. (2021). Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, 

європейський та глобальний контексти. Суми: СумДПУ імені А. С. 

Макаренка.  

Сбруєв, М. Г. (2012а). Управління науковою роботою в університетах США: 

характеристика стану розроблення проблеми. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 8 (26), 121-131. 

Сбруєв, М. Г. (2012б). Теоретичні засади управління науковою роботою в 

державних університетах США. Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання, (46), 135-140. 

Сбруєв, М. Г. (2015). Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в 

університетах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 3 (47), 139-153. 

Св. Димитрий Ростовский (2004). Жития святых на русском языке, изложенные по 

руководству Четьих-Миней (репринт). Киев: Свято-Успенская Киево-

Печерская Лавра. (Работу было напечатано в 1764 г.). 

Серебренников, В. (1897). Кіевская академія съ половины XVIII въка до 

преобразованія ея въ 1819 году. Киев: типография 

императорскогоуниверситета св. Владимира. 

Сипченко, В., Климова, В. (2018). Управління інноваційними процесами у закладах 

вищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу, 4 (96), 139-154. 

Скворцов, И. П., Багалей, Д. И. (ред.). (1905–1906). Медицинский факультет 

Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–

1905). Харьков: Типография «Печатное дело». 

Сколоздра, С. В., Чайковський, Б. П. (2011). Національна ідея як складова 

Болонського процесу. Науковий вісник Львівського національного 



469 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького, 

13(3), 270-277. 

Словник UA. Режим доступу: 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F. 

Соснюк, О. П. (2006). Формування  психологічної  готовності  до  інноваційної 

діяльності (автореф. дис. канд. … психол.  наук: 19.00.01). Харків. 

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні 

у 2018 році: аналітична довідка. (2019). К.: УкрІНТЕІ. 

Стріха, М., Ільченко, М. (ред.). (2017). Інноваційні розробки університетів і 

наукових установ МОН України. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН 

України. 

Сучасний медичний центр. (б.д.). Режим доступу: http://uk.zp.ua/p_602.html 

Сущенко, Л. О. (2015). Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації.  Вісник 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка 

і психологія, 2, 302-307. 

Табачник, Д. В., Кремень, В. Г. (Ред.). (2011). Національний освітній глосарій: вища 

освіта. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 

Тарасова, О. В. (2012). Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності 

підприємств. Економіка харчової промисловості, 1, 37-41. 

Теренко, О. О. (2020). Тенденції розвитку освіти дорослих у США і Канаді (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття) (дис. … докт. пед. наук: 13.00.01). 

Київ. 

Тичківська, О. (2009). Євпраксія-Зоя і медичний трактат «Мазі». Праці Наукового 

товариства ім. Шевченка. Т. XXIV: Лікарський збірник. Медицина і біологія, 

51-56. 

Тищенко, О. В. (2017). Медицина запорозького козацтва: огляд літератури. Новости 

медицины и фармации, 9 (621) Режим доступу: http://www.mif-

ua.com/archive/article/44986. 

Трансплантація серця і печінки. (б.д.). Режим доступу: http://zsmu.edu.ua/p_273.html 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


470 

Триус, Ю. В. (2012). Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних 

дисциплін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 

Серія «Інформатизація вищого навчального закладу», 731, 76-81. 

Университетский устав 1863. (1868). Санкт-Петербург: типография Иосифата 

Огризко. 

Урядовий Портал. (б.д.). Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ 

Усова, В. (2018). Інноваційні методи викладання дисциплін у вищих технічних 

навчальних закладах. Витоки педагогічної майстерності, Вип. 21, 205-208. 

Устав Императорского Харьковского университета. (1805). Периодическое сочинение 

об успехах народного просвещения, 10, 225-290. 

Федотов, А. А. (2008). Основные концепции инновационного развития: 

исторический анализ. Вісник Донецького національного університету. Сер. В: 

Економіка і право, Вип. 2, 203-208. 

Федулова, Л. (2016). Інноваційна екосистема університету. Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету,  4, 162-177. 

Флегонтова, Н. М. (Ред.) (2013). Короткий словник актуальних педагогічних 

термінів. К.: КНУТД. 

Хаірова, Е. А. (2013). Модель інноваційного розвитку США в контексті сучасного 

розвитку. Культура народов Причерноморья, 259, 23-26. 

Харлампович, К. В. (1898). Западнорусские православные школы XVI и начала XVII 

века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в 

деле защиты православной веры и церкви. Казань: Типолитогр. Императ. Ун-

та. 

Хвалибога, Т. І. (2020). Теоретико-організаційні засади професійної підготовки 

майбутніх лікарів в університетах США (дис. … докт. пед. наук: 13.00.01). 

Хмельницький. 

Хижняк, З. (2005). З історії Києво-Могилянської Академії ХVII-XVIII ст. К.: 

Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія». 



471 

Ціборовська-Римарович, І. О. (2020). Протомедик Королівства Галичини і Лодомерії 

Андрій Крупинський: діяльність і друковані праці. Бібліотечний вісник, 6, 

34-38. 

Ціборовський, О. М., Сорока, В. М. (2015) Медичний факультет Київського 

університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-

річчя Київського медичного університету). Економіка і право охорони 

здоров’я, 2, 84-89. 

Цюняк, О. П. (2020). Система професійної підготовки майбутніх магістрів 

початкової освіти до інноваційної діяльності (автореф. дис... д-ра пед. наук: 

13.00.04). Київ. 

Химинець, В. В. (2007). Інноваційно-освітня діяльність. Ужгород.  

Чайковський, Ю. Б., Хламанова, Л. І. (2015). Додипломна вища медична освіта в 

Україні: що можна змінити вже сьогодні? Медична освіта. 1. 125-128. 

Черепнин, Л. В. (ред.). (1976). Устав княза Владимира о десятинах. Древнерусские 

княжеские уставы XI–XV вв. Москва: Наука. 

Чернобров, И. В. (2012). К истории высшего женского образования в Российской 

империи. Сумская старовина, XXХVI–XXХVII, 100-116. 

Чорней, І.Д. (2012). Формування готовності студентів до інноваційної виховної 

діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики (автореф. 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07). Київ. 

Чудакова, В. П. (2016). Формування психологічної готовності персоналу освітніх 

організацій до інноваційної діяльності (дис. … канд. психол. наук: 19.00.10). 

Київ. 

Чумак, О.В. (2015). Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах 

глобалізації (дис. … канд. філос. наук: 09.00.03). Запоріжжя.  

Шапран, О.І. (2008). Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в 

умовах навчально-науково-педагогічних комплексів (автореф. дис... д-ра пед. 

наук: 13.00.04). Київ. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E.%D0%86.$


472 

Шведа, Н. М. (2020). Прикладні аспекти організації командної роботи в публічній 

організації. У Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: 

Колективна монографія, (сс. 236-254). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А.  

Шихненко, К. І. (2015). Розвиток теорії освітніх змін у педагогічній думці США 

(кінець XX – початок XXI століття) (автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01). Суми. 

Шпізель, Р. (2011). Лятош (Лятос) Ян (Latosz (Latos) Jan). В Острозька академія 

XVI–XVII століття. Енциклопедія, (сс. 210–213). Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія».  

Шухтін, В., Шухтіна, І. (2015). Інноваційні методи викладання студентам медичних 

факультетів. Новий колегіум, 2, 51-54. 

Ягоднікова, В. В. (2016). Теорія і практика формування інноваційної спрямованості 

виховного процесу загальноосвітньої школи (дис. … канд. пед. наук: 13.00.07). 

Одеса. 

Aarnio, M., Nieminen, J., Pyörälä, E., Lindblom-Ylänne, S. (2010). Motivating medical 

students to learn teamwork skills. Medical Teacher, 32(4), e199-e204. 

https://doi.org/10.3109/01421591003657469. 

A brief history of the patent law of the United States. (2014, May 7). Ladas & Parry. 

Retrieved from: https://ladas.com/education-center/a-brief-history-of-the-patent-

law-of-the-united-states-2. 

A History of Medical Device Regulation & Oversight in the United States. (n.d.) U.S.Food 

& Drug Administration. Retrieved from: https://www.fda.gov/medical-

devices/overview-device-regulation/history-medical-device-regulation-oversight-

united-states. 

Abel, M. H. (2008). Competencies management and learning organizational memory.  

Journal of Knowledge Management, 12 (6), 15-30. 

Academic quality and public accountability in academic medicine. The 75-year history of 

the LCME. (2017). Washington, D.C.: Liaison Committee on Medical Education. 

Retrieved from: http://www.lcme.org/wp-content/uploads/filebase/articles/October-

2017-The-75-Year-History-of-the-LCME_COLOR.pdf. 



473 

Accreditation of Colleges of Osteopathic Medicine: COM Continuing Accreditation 

Standards. Retrieved from:  https://osteopathic.org/wp-content/uploads/2018/02/com-

continuing-accreditation-standards.pdf.  

Аserа, R. (2003). Another Flexner Report? Pondering Flexner’s role in reforming 

education. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480298.pdf. 

Addresses at the Inauguration of Charles William Eliot as President of Harvard College: 

Thursday, Oct. 19, 1869. (1869). Cambridge, Mass.: Sever and Francis, Booksellers 

to the University. 

Addresses at the Inauguration of Daniel E. Gilman as President of the Johns Hopkins 

University, Baltimore, Febr. 22, 1876. (1876). Baltimore, MD: John Murphy & Co. 

Aguirre, G., Rodriguez de Arzola, O. (2020). Ponce Health Sciences University School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 449-453. 

Ahmad, S. (2020). Wearable Devices With mHealth Apps: Integration And 

Implementation. Retrieved from: 

https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/mhealth-wearable-devices/.  

Al-Wardy, N. (2008). Medical Education Units: History, Functions, and   Organisation. 

SQU Medical Journal, 8, 149-156. 

Ali, N. B., Pelletier, S. R., Shields, H. M. (2017). Innovative curriculum for second-year 

Harvard-MIT medical students: practicing communication skills with volunteer 

patients giving immediate feedback. Advances in Medical Education and Practice, 

8, 337-345. 

Allen, B.L., Harrington, M.A., Schwartz, J., Ko, P., Wallach, P. (2020).  Indiana 

University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 175-179. 

Allen, S.M.,  Ryan, M. J., Whipple, M., Engle, K., Robins, L., Cunningham, M., Wenrich, 

M. (2020). University of Washington School of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/mhealth-wearable-devices/


474 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 542-546. 

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the 

work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39 (5), 1154-

1184. 

Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76, 77-87. 

American Association of Colleges of Osteopathic Medicine. (2021). Colleges of 

Osteopathic Medicine – Admissions Offices. Retrieved from: 

https://choosedo.org/admissions-offices/ 

American Medical Association. (2016). Medical Education Innovation Challenge: 2016 

team proposals. Retrived from: https://www.ama-assn.org/sites/ama-

assn.org/files/corp/media-browser/public/ace/ace-innovation-booklet.pdf. 

America‟s Lost Colleges. (n.d.). Homeopathic Medical College of Pennsylvania 

Philadelphia, PA. 1848–1998. Retrieved from: 

https://www.lostcolleges.com/Hahnemann. 

Amiel, J., Swan Sein, A.,  Drusin,  R. (2020). Columbia University Roy and Diana 

Vagelos College of Physicians and Surgeons. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

335-338. 

Amin, Z., Eng, Kh. H. (2003). Basics in Medical Education. New Jersey; London: World 

Scientific 

Amos, J.R., Pluta, W.J., Roberts-Lieb, S., Rowen, J. L.,  Shurilla, L., Wallon, R. C., 

Wright, H. (2020). Carle Illinois College of Medicine. Academic Medicine: Journal 

of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of 

Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 142-145. 

An Introduction to Residency Interviews. (n.d.). Association of American Medical 

Colleges. Retrived from: https://students-residents.aamc.org/applying-

residency/article/introduction-residency-interviews/  



475 

Announcement of the College of Physicians and Surgeons School of Medicine Сolumbia 

University for the Winter and Spring Sessions 1940–1941. (1940). Bulletin of 

Information, 31. 88 p. 

Annual circular of the Massachusetts Medical College, with a history of the Medical 

Department of Harvard University, a catalogue of graduates, & c. (1846). Boston: 

Printed by David Clapp. 

Aouad, G. (2010). Facilitating innovation in construction. Construction Innovation, Vol. 

10, Nr. 4, 374-394. 

Arlen Meyers, MD, MBA: Transforming Healthcare by Entrepreneurship. (n.d.). CIO 

Look. Retrieved from: https://ciolook.com/arlen-meyers-md-mba-transforming-

healthcare-by-entrepreneurship/  

Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for inventions. In 

Nelson, R. R. (Ed.), The Role and Direction of Inventive Activity, (рр. 609-625). 

Princeton: Princeton University Press. 

Askew, K., Shen, E., Ford, K., Rachis, S.,  Mroz, J., Warden, N., Barrett, N. Peters, T., 

Randall Clinch, C. (2020). Wake Forest School of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 387-390. 

Aspden, Ph., Ed. (2002). Medical Innovation in the Changing Health Care Market Place. 

Conference Summary. Washington, D. C.: National Academy Press. 

Atkinson, R. C., Blanpied, W. A. (2008). Research Universities: Core of the US science 

and technology system. Technology in Society, 30, 30-48. 

Atluru, A., Wadhwani, A., Maurer, K., Kochar, A., London, D., Kane, E.,               Spear, 

K. (2015). Research in medical education. A primer for medical students. Retrieved 

from: https://www.aamc.org/system/files/c/2/429856-mededresearchprimer.pdf. 

Ayala, G. M., Rapkiewicz, A.V., Carsons, S.E., Shelov, S.P. (2020). New York University 

Long Island School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 353-357. 



476 

Auerbach, L.,  Ercikan Abali, E., Lee, R., Roberts, N.K., Friedman, E. (2020). CUNY 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 339-342. 

Azarian, R. (2011). Potentials and Limitations of Comparative Method in Social Science. 

International Journal of Humanities and Social Science, 1(4), 113-125. 

Baker, E.A., Patwari, R., Leven, R., Grichanik, M., Szewka, A., Currence, P., Abrams, R. 

(2020). Rush Medical College of Rush University Medical Center. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 159-163. 

Baker, P.L., Diller, Ph. (2020). University of Cincinnati College of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 406-409. 

Baker, T.K., Calvo, L.A., Janes, B.J., Shonkwiler, G. S. (2020). University of Nevada, 

Reno School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 302-304. 

Balika, L., Petrenko, О., Pustovit, Н. (2019). The use of innovative technologies in the 

process of training of doctor of philosophy (PhD) in the specialty “011 Education 

Sciences”. In Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. 

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, (pр. 216-226).  

Baranoski, A.S., Russo, D.M., Weber, V. (2020). Drexel University College of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 422-425. 

Barr, D. (2010). Questioning the Premedical Paradigm: Enhancing Diversity in the 

Medical Profession a Century after the Flexner Report. Maryland: Johns Hopkins 

University Press. 



477 

Barr, H. (1998). Competent to collaborate: towards a competency-based model for 

interprofessional education. Journal of Interprofessional Care, 12 (2),181-186. 

Bartlett, S. C. (1878). Peaslee Edmund Randolph: A Memorial Discourse Delivered 

Before the Faculty and Students of Dartmouth College, Sunday, September 1, 1878. 

New York: D. Appleton And Company, 549 & 551 Broadway. 

Baozhi, S., Yuhong, Z. (2003). Medical Curricula in China and the USA: a Comparative 

Study. Medical Teacher, 25 (4), 422-427. 

Barzansky, B. M., Gevitz, N. (Eds). (1992). Beyond Flexner: medical education in the 

twentieth century. Westport, CT: Greenwood Press. 

Basson, M.D., Carr, P., Van Eck, R.N., Zelewski, S., Salentiny, A. (2020). University of 

North Dakota School of Medicine and Health Sciences. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 391-395. 

Bayó, E., Camps, X. (2015). How to become an innovative company. 

Bazell, C., Davis, H., Glass, J., Rodak, J., Jr., Bastacky, S. M. (2004). The Undergraduate 

Medical Education for the 21st Century (UME-21) project: the Federal Government 

perspective. Family medicine, 36, 15-19. 

Beck Dallaghan, G.L., Gilliland, K.O., Steiner, B., Byerley, J.S. (2020). University of 

North Carolina School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association 

of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student 

Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 383-386. 

Beck, M. (2015, Feb. 16). Innovation Is Sweeping Through U.S. Medical Schools. The 

Wall Street Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/innovation-is-

sweeping-through-u-s-medical-schools-1424145650. 

Beecher, H. K., Altschule, M. D. (1977). Medicine at Harvard: The First Three Hundred 

Years. Hanover, N.H.: University Press of New England. 

Belitsky, R., Schwartz, M. L., Larkin, S.E., Roth, A. (2020). Yale University School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 



478 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools,83-86. 

Ben-Ari, R., Nash, K., Elliott, D. (2020). Keck School of Medicine of the University of 

Southern California. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 42-45. 

Bénabou, R., Tirole, J. (2003). Intrinsic and extrinsic motivation. Review of Economic 

Studies, 70 (3), 489-520. 

Berkeley Bioengineering. Research. Bioinstrumentation. Retrieved from: 

https://bioeng.berkeley.edu/research/bioinstrumentation.  

Berkowitz, E. (2005). Medicare and Medicaid: the past as prologue. Health care financing 

review, 27(2), 11-23. 

Bernstein, D., Irvine, C. A., Basaviah, P., Lau, J. N., Austin, B., Utz, P. J.,  Gesundheit, N. 

(2020). Stanford University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 50-

53. 

Berry, R. H. (2015). Researching the Early History of the Patent Policy: Getting Started. 

Journal of the Patent & Trademark Resource Center Association, 25. Retrieved 

from: 

https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=

library_staff. 

Billings, F. (1903). Medical education in the USA. Science, XVII (437), 761-772. 

Birkinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. J. (2008). Management innovation. Academy of 

Management Review, 33 (4), 825-845. 

Black, P., Moore, M., Rossitch, E. (1993). Harvey Cushing at the Brigham. Illinois: 

AANS.Blaisdell, F. (1907).  

Blackall, G.F. (2007).  Just Be Yourself. Academic Medicine, 82(1), 82.  

Blaisdell, F. (1907). One Hundred Years of New Hampshire Surgery. A Brief Sketch of the 

Life and Work of New Hampshire Surgeons from 1800 to 1900 Read Before the New 

https://bioeng.berkeley.edu/research/bioinstrumentation


479 

Hampshire Surgical Club at Plymouth, N. H., September 18, 1907 Goffstown, New 

Hampshire. Manchester, N. H.: J. B. Clarke Company. 

Blanco, M.A., Epstein, S.K. (2020). Tufts University School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 227-231. 

Bland, C. J., Starnaman, S., Wersal, L., Moorhead-Rosenberg, L., Zonia, S., Henry, R. 

(2000). Curricular change in medical schools: how to succeed. Academic Medicine, 

75, 575-594. 

Blough, B. T., Grossman, D. C. (1999). Two Hundred Years of Medicine at Dartmouth. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 882 (1), XIII–XIX. 

https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1999.tb08526.x. 

Bock, P. (2001). Getting it Right: R&D Methods for Science and Engineering. Academic 

Press, 2001. 

Boichenko,  M.  (2017).  Innovative  approaches  to  ensuring  quality  of educational  

services  for  gifted  schoolchildren  in  the  USA,  Canada  and  the  UK.  У А. А.  

Сбруєва  (Ред.),  Актуальні  проблеми  управління  якістю  освіти:  теорія, 

історія,  інноваційні  технології,  (сс.  35–70).  Суми:  Вид-во  СумДПУ  імені 

А. С. Макаренка. DOI 10.24139/978-966-698-251-8/035-070.  

Bok, D. (1989). Needed: a new way to train doctors. In H. G. Schmidt et al. (Eds), New 

Directions for Medical Education: Problem-based Learning and Community-

oriented Medical Education (pp. 17-38). New York: Springer Science + Bussiness 

media. 

Bonaminio, G.A., Fontes, J.D., Doolittle, G., Shaw, P., Moser, S., Robinson, M. (2020). 

The University of Kansas School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

184-187. 

Booza, J.C., Rajasekaran, S., Baker, R.S. (2020). Wayne State University School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 



480 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 254-257. 

Bowers, J. Z. (1976). Influences on the development of American medicine. In J. Z. 

Bowers, E. F. Purcell. (Eds.), Advances in American Medicine: Essays at the 

Bicentennial (Vol. 1, pp. 1-38). New York: Josiah Macy, Jr., Foundation.  

Braddock III, C.H. (2020). University of California, Los Angeles David Geffen School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 61-62. 

Bray, M.J., Gusic, M.E.,  Canterbury, R.J. (2020). University of Virginia School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 534-537. 

Brickman, W. W. (2007). Flexner, Abraham (1866–1959). In Encyclopaedia Judaica 

(Vol. 7, p. 78). Farmington Hills, MI: Thomson Gale. 

Brodowski, M., Mubyana K. (2021, March, 17) . Changes To March-In Rights Under 

Bayh-Dole And More? Retrieved from: 

https://www.jdsupra.com/legalnews/changes-to-march-in-rights-under-bayh-

1121759/#:~:text=March%2Din%20rights%20are%20a,the%20Bayh%2DDole%20

Act%20regulations. 

Brower, R.D., Hogg, T., Francis, M.D.,  Lange, R.A, Ogden, P.E., Ogden, P.L. (2020). 

Foster School of Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 495-499. 

Brown, E. R. (1979). Rockefeller Medicine Men: Medicine and Capitalism in America. 

University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of 

California Press, Ltd. London, England. 

Brown, S. J. (2006). Getting into medical school: the premedical student’s guidebook. 

Hauppauge, NY: Barron‟s Educational Series, Inc. 



481 

Buchanan, A.O., Elkhider, I.A., Sharkey, A.M. (2020). University of South Carolina 

School of Medicine Greenville. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 465-468. 

Bucheit, J., Patel, R., Pallay, R. (2015). The Peer Instruction Method: An Alternative 

Approach for Facilitating Interprofessional Education. Society of Teachers of 

Family Medicine. Retrieved from: 

https://www.stfm.org/publicationsresearch/publications/educationcolumns/2015/aug

ust/ 

Buja, L. M. (2019). Medical education today: all that glitters is not gold.  BMC Medical 

Education, 19. Retrieved from: 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-019-1535-9#Abs1. 

Bulletin of  Information–2018. (2017). Philadelphia, PA: Federation of State Medical 

Boards of the United States, Inc. (FSMB) and the National Board of Medical 

Examiners® (NBME®). 

Bumsted, T.N.,  Moulton, B.C., Ito, T., Mejicano, G.C.,  Anderson, Sh. (2020). Oregon 

Health & Science University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of 

the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

418-421. 

Bunton, S. A., Sandberg, Sh. F. (2016). Case Study Research in Health Professions 

Education. Academic Medicine 91(12), 3. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001443. 

Burgess, A., van Diggele, C., Roberts, C., Mellis, C. (2020). Facilitating small group 

learning in the health professions. BMC Medical Education, 20. 

https://doi.org/10.1186/s12909-020-02282-3 

Busha, M., Gibson, K., Sheakley, M., Greene, J. (2020). Western Michigan University 

Homer Stryker M.D. School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

258-261. 



482 

Butler, P.M.,  Ford, Ch., Ownby, A.R. (2020). McGovern Medical School at The 

University of Texas Health Science Center at Houston. Academic Medicine: Journal 

of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of 

Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 482-485. 

Cai, Y., Etzkowitz, H. (2020). Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and 

future. Triple Helix, 7(2-3), 189-226. doi: https://doi.org/10.1163/21971927-

bja10003. 

Cagnazzo, L., Taticchi, P., Botarelli, M. (2008). A Literature review on innovation 

management tools. Adm. UFSM, Santa Maria, Vol. 1, no 3, 316-330. 

Calhoun, A., Englander, R., Rosenberg, M. (2020). University of Minnesota Medical 

School. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 266-269. 

Callon, M. (1998). The Laws of the Markets. London: Blackwell Publishers.  

Campbell Larkin, A., Fischer, M.A.  (2020). University of Massachusetts Medical School. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 232-235. 

Cambridge Dictionary. Innovation. Retrieved from: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B

9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/innovation. 

Candler, Ch., Blevins, S., Scordino, T., Craig, LT., Touchet, B. (2020). The University of 

Oklahoma College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 414-417. 

Catalogue of Dartmouth Medical School for the One Hundred and Fifteenth Annual 

Session 1911–1912. (1911). Hanover: Dartmouth College. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/innovation
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/innovation
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/innovation


483 

Carey, J. (2021). Machine learning algorithm predicts how genes are regulated in 

individual cells. Retrieved from: https://bme.uic.edu/news-stories/machine-learning-

algorithm-predicts-how-genes-are-regulated-in-individual-cells/.  

Carlsson, B. (2011). New knowledge: the driving force of innovation, entrepreneurship, 

and economic development. In D. B. Audretsch, O. Falck, S. Heblich, A. Lederer 

(Eds), Handbook of research on innovation and entrepreneurship (pp. 214–228). 

Cheltencham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub. 

Carroll, A. J., Hallman, Sh. J., Umstead, K. A., McCall, J., DiMeo, A. J. (2019). Using 

information literacy to teach medical entrepreneurship and health care economics. 

Journal of the Medical Library Association, 107(2), 163–171. DOI: 

10.5195/jmla.2019.577. 

Castellucci, M. (2017, July 24). Medical schools aim to make curriculums mirror the real 

world. Modern Healthcare. Retrieved from 

ttps://www.modernhealthcare.com/article/20170724/NEWS/170719879/medical-

schools-aim-to-make-curriculums-mirror-the-real-world. 

Cazalet, S. (n.d.). Female Medical College & Homeopathic Medical College of 

Pennsylvania. Retrieved from: 

http://www.homeoint.org/cazalet/histo/pennsylvfem.htm. 

Ceausu, I., Murswieck, R., Kurth, B. L., Ionescu, R. (2017). The organizational culture as 

a support of innovation processes. International Journal of Advanced Engineering 

and Management Research, Vol. 2, Issue 6, 2392-2403. 

Chapman, C. B. (1973). Dartmouth Medical School; the first 175 years. Hanover, N. H.: 

University Press of New England. 

Chesney, A. M. (1943). The Johns Hopkins Hospital and The Johns Hopkins University 

School of Medicine: A Chronicle. Volume 1, 1867–1893. Baltimore, MD: Johns 

Hopkins Press. 

Clarence, E. H. (1906). The Harvard Medical School: 1782–1906. Boston. 

Clements-Jewery, H., Hanks, J.R., Lin, A.Y., Yingling, S.,  Curry, R.H. (2020). The 

University of Illinois College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

https://bme.uic.edu/news-stories/machine-learning-algorithm-predicts-how-genes-are-regulated-in-individual-cells/
https://bme.uic.edu/news-stories/machine-learning-algorithm-predicts-how-genes-are-regulated-in-individual-cells/


484 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

171-174. 

Clinical Leader. An FDA Perspective on Patient Diversity in Clinical Trials. Online. 

Retrieved from: https://www.clinicalleader.com/doc/an-fda-perspective-on-patient-

diversity-in-clinical-trials-0001.  

ClinicalTrials.gov. Retrieved from: 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=virtual+clinical+trials&cntr

y=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&dist=.  

ClinicalTrials.gov. Neural Correlates of Hypoalgesia Driven by Observation. Retrieved 

from: 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897998?term=virtual+clinical+trials

&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=5.  

ClinicalTrials.gov. Virtual Reality During Procedures in Pediatric Patients. Retrieved 

from: 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03686176?term=virtual+clinical+trials

&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=2.  

Cole, J. R. (2016, September 20). The Triumph of America’s Research University The 

Atlantic. Retrieved from: 

https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/09/the-triumph-of-americas-

research-university/500798. 

Colson, E.R., Nuñez, S., De Fer, Th. M., Lawrence, S.J., Blaylock, L., Emke A., 

Klingensmith, M.E., Gray, D.L., Schulte, C., Aagaard, E. (2020). Washington 

University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 285-290. 

Columbia Technology Ventures. Technology Transfer at Columbia. Retrieved from: 

https://techventures.columbia.edu/about-ctv/technology-transfer-columbia.  

Commission on the Humanities and Social Sciences. (2013). The Heart of the Matter: The 

Humanities and Social Sciences for a Vibrant, Competitive, and Secure Nation. 

Cambridge, MA: American Academy of Arts & Sciences. 

https://www.clinicalleader.com/doc/an-fda-perspective-on-patient-diversity-in-clinical-trials-0001
https://www.clinicalleader.com/doc/an-fda-perspective-on-patient-diversity-in-clinical-trials-0001
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897998?term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=5
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897998?term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=5
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03686176?term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=2
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03686176?term=virtual+clinical+trials&cntry=US&state=US%3AMD&city=Baltimore&draw=2&rank=2


485 

Conway, D. L., Eddins-Folensbee, F., Esterl, Jr, R.M., Hanson, J.T.,  Lyssy, Th.K. (2020). 

The University of Texas Health Science Center at San Antonio, Joe R. and Teresa 

Lozano Long School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association 

of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student 

Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 504-506. 

Core Competencies for Entering Medical Students. (n.d.). aamc.org. Retrieved from: 

https://www.aamc.org/services/admissions-lifecycle/competencies-entering-

medical-students. 

Cooper, Ch. S., Lenoch, S., Asprey, D. P. (2020). University of Iowa Roy J. and Lucille A. 

Carver College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 180-183. 

Cooper, J. A. D. (1976). Undergraduate medical education. In J. Z. Bowers, E. F. Purcell, 

(eds.), Advances in American Medicine: Essays at the Bicentennial, 1 (pp. 251–

312). New York: Josiah Macy, Jr., Foundation.  

Cooper, R. A. (2004). Scarce physicians encounter scarce foundations: a call for action. 

Health Affairs, 23 (6), 243-249. 

Cordell, E. F. (1891). Historical sketch of the University of Maryland, School of Medicine 

(1807 – 1890). Baltimore: Press of I. Friedenwald. 

Course Overview. Go from healthcare problem to pitch deck in 10 short weeks. (n.d.). 

Harvard University Retrieved from: 

https://projects.iq.harvard.edu/healthtechfellowship/course-overview. 

Crossan, M. M., Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational 

innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 

47 (6), 1154-1191. 

Crouch, C., Watkins, J., Fagen, A., Mazur, E. (2007). Peer Instruction: Engaging Students 

One-on-One, All at Once. In Research-Based Reform of University Physics (1). 

Cubitt, S., Houk, D., Statz, C., Torquato, M. (2020). Mary Garrett papers, 1874 – 1915, 

Bryn Mawr College Special Collections. Retrieved from: 



486 

http://dla.library.upenn.edu/dla/pacscl/ead.pdf?id=PACSCL_BMC_USPBmBMC19

7001. 

Cuddy, P.G., Quaintance, J., Pirani, N., Jackson, M.A. (2020). University of Missouri–

Kansas City School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 282-284. 

Cutrer, W.B., Brady, D. (2020). Vanderbilt University School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 474-477. 

Dalton, J. C. (1888). History of the College of Physicians and Surgeons in the city of New 

York, Medical Department of Columbia College. New York: The College. 

Daniel, M., Monrad, S.U., Weir, S., Kolars, J.C., Mangrulkar, R.S. (2020). University of 

Michigan Medical School. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 249-253. 

Dartmouth Medical College. (1897). Centennial Exercises, Tuesday, June 29, 1897: 

Historical Address by Phineas S. Conner. Hanover, N. H. Retrieved from: 

https://ia802801.us.archive.org/13/items/0100564.nlm.nih.gov/0100564.pdf. 

Deardorff, A. S., Moore, J. A., Borges, N. J., Parmelee, D. X. (2010). Assessing First Year 

Medical Student Attitudes of Effectiveness of Team-Based Learning.  Journal of the 

International Association of Medical Science Educators, 20 (2), 67-72. 

Deci, E. L., Ryan, R. M., Koestner, R. (1999). A meta-analytic review of experiments 

examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological 

Bulletin, 125 (6), 627-668. 

Del Core, M. (2020). Creighton University School of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 291-293. 



487 

Dentino, A. N. (2020). The University of Texas Rio Grande Valley School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 517-520. 

DeWaay, D., Bognar, B., Bizri, S. (2020). University of South Florida Health Morsani 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 128-131. 

DeZee, K. J., Artino, A. R., Elnicki, M. D., Hemmer, P. A., Durning, S. J. (2012). Medical 

education in the United States of America. Medical Teacher, 34(7), 521-525. 

Dictionary.com. Innovation. Retrieved from: 

https://www.dictionary.com/browse/innovation. 

Diffusion of Innovation Theory. Retrieved from: https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html.  

Dienstag, J. (2011). Evolution of the New Pathway Curriculum at Harvard Medical 

School: The New Integrated Curriculum. Perspectives in Biology and Medicine, 54, 

36–54. DOI: 10.1353/PBM.2011.0003. 

DiMattia, A.K., Arnott, J.A.,  Lobo, S., Jeffries, W.B. (2020). Geisinger Commonwealth 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 426-430. 

Dodgson, M., Gann, D. (2010). Innovation: A very short introduction. New York: Oxford 

University Press. 

Dossi, G., Freeman, G., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.) (1988). Technical 

change and economic theory. London. 

Douglass, J. A. (2021). Federally Funded Research, the Bayh-Dole Act, and the COVID 

Vaccine Race. Retrieved from: https://cshe.berkeley.edu/publications/federally-

funded-research-bayh-dole-act-and-covid-vaccine-race-john-aubrey-douglass. 

https://www.dictionary.com/browse/innovation
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html


488 

Drake, R. L. (2014). A retrospective and prospective look at medical education in the 

United States: trends shaping anatomical sciences education. Journal of anatomy, 

224(3), 256-260. 

Drew, Ch. (2019, December, 10). 4 Learning Modalities in Education.  Retrieved from: 

https://helpfulprofessor.com/learning-modalities/  

Drexel University College of Medicine. (n.d.). History. Retrieved from: 

https://drexel.edu/medicine/about/history. 

Dring , J. C. (2019). Problem-Based Learning – Experiencing and understanding the 

prominence during Medical School: Perspective. Annals of medicine and surgery, 

47, 27-28. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.09.004. 

Ebert, R. H., Ginzberg, E. (1988). The reform of medical education. Health Affairs,7, 5-

38. 

Education. (2020). Encyclopædia Britannica. Retrieved from: 

https://www.britannica.com/topic/education. 

Egan, J. A. (1910). The Report of the Carnegie Foundation. Bulletin of the Illinois State 

Board of Health, 6, 63-79. 

Eley, J. W., Brownfield, E., Stoddard, H. A. (2020). Emory University School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 132-135. 

Elks, M. L.,  Johnson, Kh.,  Johnson, A. (2020). Morehouse School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 140-141. 

Elliott, V. S., Dekhtyar, M., Pouwels, M. V., Skochelak, S. E. (2019). The American 

Medical Association Medical Education Innovation Challenge: incorporating the 

student voice into medical education transformation. Academic Medicine, 94(9), 

1343-1346. DOI: 10.1097/ACM.000000000000274. 



489 

Emery, H. J. C. (2010). Un-American‟ or unnecessary? America‟s rejection of compulsory 

government health insurance in the progressive era. Explorations in Economic 

History, 47(1), 68-81. 

Encyclopaedia Britannica. Lamarckism. Retrieved from: 

https://www.britannica.com/science/Lamarckism. 

Enderle, J., Bronzino, J. (Eds.) (2012). Introduction to biomedical engineering. 

Engeström, Y. (1996). Developmental work research as educational research. Nordisk 

Pedagogik: Journal of Nordic Educational Research, 16, 131-143. 

Enginoğlu, D., Arikan, C. L. (2016). A Literature Review on Core Competencies. 

International Journal of Management, 7 (3), 120-127. 

English, R., Sturtevant, J., DiCarlo, R., Nelson, S. (2020). Louisiana State University 

School of Medicine in New Orleans. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

196-198. 

Ernst, H. (1906). The Harvard Medical School 1782– 1906. Boston: Harvard Medical 

School. 

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National 

Systems and „Mode 2‟ to a Triple Helix of University-Industry-Government 

Relations. Research Policy, 29(2), 109-123. 

Eurostat. Glossary: Innovation activity. Retrieved from: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Innovation_activity. 

Exercises in Huntington hall, Massachusetts institute of technology. (1883). In Addresses 

and Exercises at the one hundred anniversary of the foundation of the medical 

school of Harvard University, October 17, 1883 (pp. 36-49). Cambridge John 

Wilson & Son, University Press. 

Evans, T. C. (2008). Internal medicine. In R. Ballweg, D. Brown, D. Vetrosky, T. S. 

Ritsema, Physician Assistant: A Guide to Clinical Practice. 4
th
 ed. (pp. 303-313). 

Elsevier Inc. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Innovation_activity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Innovation_activity


490 

Ezell, S. (2019). The Bayh-Dole Act‟s Vital Importance to the U.S. Life-Sciences 

Innovation System. Information Technology & Innovation Foundation Retrieved 

from: https://itif.org/publications/2019/03/04/bayh-dole-acts-vital-importance-us-

life-sciences-innovation-system. 

Fagerberg, J., Fosaas, M., Sapprasert, K. (2012). Innovation: Exploring the knowledge 

base. Research Policy, 41, 1132-1151. 

Fallar, R., Parkas, V., Karani, R. (2020). Icahn School of Medicine at Mount Sinai. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 343-345. 

Fallavollita, P. (2017). Innovative Technologies for Medical Education. In A. M. Sisu 

(Ed.). Human Anatomy: Reviews and Medical Advances (pp. 22-36). Retrieved 

from: https://www.intechopen.com/books/human-anatomy-reviews-and-medical-

advances/innovative-technologies-for-medical-education. 

Fantone, J., Novak, M., Tyndall, A. (2020). University of Florida College of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 119-122. 

FASB Accounting Standards Codification. Retrieved from: https://asc.fasb.org/.  

Farkas, A. H., Allenbaugh, J., Bonifacino, E., Turner, R., Corbelli, J. A. (2019). 

Mentorship of US Medical Students: a Systematic Review. Journal of General 

Internal Medicine, 34, 2602–2609  https://doi.org/10.1007/s11606-019-05256-4 

Farnan, J.M., Barrett Fromme, H.,  Brukner, H. (2020). The University of Chicago 

Pritzker School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 168-170. 

FDA issues digital health innovation action plan. Retrieved from: 

https://www.medsyscon.com/en/blog-fda-

plan/#:~:text=On%20March%2026%2C%202020%2C%20the,and%20effective%20

digital%20health%20products.  

https://asc.fasb.org/
https://www.medsyscon.com/en/blog-fda-plan/#:~:text=On%20March%2026%2C%202020%2C%20the,and%20effective%20digital%20health%20products
https://www.medsyscon.com/en/blog-fda-plan/#:~:text=On%20March%2026%2C%202020%2C%20the,and%20effective%20digital%20health%20products
https://www.medsyscon.com/en/blog-fda-plan/#:~:text=On%20March%2026%2C%202020%2C%20the,and%20effective%20digital%20health%20products


491 

Federal Food Drug and Cosmetics Act of 1938, Pub. L. 75-717, 52 Stat. 1040. Retrieved 

from: https://catalog.archives.gov/id/299847. 

Federal Technology Transfer Act of 1986, Pub. L. 99-502, 100 Stat. 1785. Retrieved from: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-

Pg1785.pdf. 

Fee, E. (2015). The first American medical school: the formative years. Lancet. 

385(9981), 1940–1941. DOI: 10.1016/s0140-6736(15)60950-3. 

Fee, E., Brown, T. M. (2004). An eventful epoch in the history of your lives. American 

journal of public health, 94(3), 367. DOI:10.2105/AJPH.94.3.367. 

Feenberg, A., Xin, C. (2010).What is facilitation? Dialogues, Propositions, Histoires. 

Retrieved from: http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8213.html 

Feldman, M. P. (2002). The internet revolution and the geography of innovation.  

International Social Science Journal, 54, 47-56. 

Fisher, W. W. (2019). Patent. Encyclopedia Britannica. Retrieved from: 

https://www.britannica.com/topic/patent. 

Flexner, A. (1910). Medical education in the United States and Canada: a report to the 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Boston, MA: Carnegie 

Foundation. 

Flexner, A. (1925). Medical Education: A Comparative Study. New York: Macmillan. 

Florida, R., Gates, G., Knudsen, B., Stolarick, K. (2006). The university and the creative 

economy. Retrieved from: 

http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/University_andthe_Creative_Economy.pdf. 

Ford, D.H., Goel, S. (2020). Howard University College of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 95-98. 

Fox, R. S. (1972). Innovation in curriculum: An overview. Interchange, 3, 131-143. 

Foxon, T. (2003) Inducing Innovation for a low-carbon future: drivers, barriers and 

policies – A report for The Carbon Trust. The Carbon Trust, London. 

http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/University_andthe_Creative_Economy.pdf


492 

Frank, J. R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., De Rossi, S., Horsley, T. (2010). 

Toward a definition of competency-based education in medicine: A systematic 

review of published definitions. Medical Teacher, 32, 631-637. 

Freeman, C., Perez, C. (1988). Structural crises of adjustment.  

Frei, E., Stamm, M.,  Buddeberg-Fischer, B. (2010). Mentoring programs for medical 

students – a review of the PubMed literature 2000–2008. BMC Medical Education, 

10. https://doi.org/10.1186/1472-6920-10-32 

FY 2016 Survey of State Government R&D. Retrieved from: 

https://www.nsf.gov/statistics/srvystaterd/surveys/srvystaterd-2016.pdf. 

Functions and Structure of a Medical School. Standards for Accreditation of Medical 

Education Programs Leading to the MD Degree. Retrieved from:  

https://medicine.vtc.vt.edu/content/dam/medicine_vtc_vt_edu/about/accreditation/2

018-19_Functions-and-Structure.pdf. 

French, H., Arias-Shah, A.-M., Gisondo, C., Gray, M. M. (2020). Perspectives: The 

Flipped Classroom in Graduate Medical Education. NeoReviews, 21 (3), e150-e156; 

DOI: 10.1542/neo.21-3-e150. 

Furlong, M. A., Ferguson, R.M., Whitman Brown L., Mitchell, S.R. (2020).  Georgetown 

University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 91-94. 

Gandotra, N. K. (2010). Innovation Culture for sustainable competitive advantage. Asia 

Pacific Journal of Research in Business Management, 1(2). 

Gao, Sh., Dai, Y., Rehman, J. (2021). A Bayesian inference transcription factor activity 

model for the analysis of single-cell transcriptomes. Genome Research. Retrieved 

from: 

https://genome.cshlp.org/content/early/2021/06/23/gr.265595.120.full.pdf+html. 

Garg, P.S., Halley, R., Cohen Osher, M. (2020). Boston University School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 220-222. 

https://www.nsf.gov/statistics/srvystaterd/surveys/srvystaterd-2016.pdf
https://genome.cshlp.org/content/early/2021/06/23/gr.265595.120.full.pdf+html


493 

General Accounting Office, Washington, DC. Resources, Community, and Economic 

Development Div. (1998). GAO/RCED-98-126 – Technology Transfer: 

Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities. Report to 

Congressional Committees. Retrieved from: https://www.gao.gov/assets/rced-98-

126.pdf 

George, P., Dumenco, L., Warrier, S., Monteiro, K., Rougas, S., Green, E., Mello, M., 

Borkan, J., Mather, Th., Dollase, R., Tunkel, A.R. (2020). The Warren Alpert 

Medical School of Brown University. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

457-460. 

Gernhart, G. (1999). A forgotten enemy: PHS‟s fight against the 1918 influenza pandemic. 

Public health reports (Washington, D.C.: 1974), 114(6), 559-561. 

Getting Started Guide Part 2: Nuts and Bolts of Integrating Arts and Humanities into 

Medical Education. (n.d.). aamc.org. Retrieved from: https://www.aamc.org/what-

we-do/mission-areas/medical-education/getting-started-nuts-bolts 

Gevitz, N. (1987). Sectarian medicine. Journal of the American Medical Association, 

257(12), 1636-1640. 

Gibson, J., Isbell, T., Pritchard, T. G., Teal, C.R., Waer, A., Wilson, E. (2020). Texas 

A&M University College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

490-494. 

Given, L. M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. UK: 

SAGE Publications. 

Gmiterek, H. (1976). Bursa Starnigela przy Akademii Zamojskiej. Rocznik Lubelski, 19, 

21-38. 

Godin, B. (2006). The linear model of innovation: The historical construction of an 

analytical framework. Science, Technology, and Human Values, 31 (6), 639-667. 



494 

Graham, J., Tariq, S., Clemmons, K., Wheeler, R. (2020). University of Arkansas for 

Medical Sciences College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 30–

32. 

Green, M.M.,  Wayne, D. B., Garcia, P. M.,  Sanguino, S.M. (2020). Northwestern 

University Feinberg School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

155-158. 

Griesemer, A. D., Widmann, W. D., Forde, K. A., Hardy, M. A. (2010). John Jones, M.D.: 

pioneer, patriot, and founder of American surgery. World journal of surgery, 34(4), 

605–609. HTTPS://DOI.ORG/10.1007/S00268-009-0323-9. 

Griffith III, Ch. H., Feddock, Ch. A., DiPaola, R.S. (2020). University of Kentucky 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 188-191. 

Gruener, G., Kristopaitis, Th., Clipstone, N. (2020). Loyola University Chicago Stritch 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 150-154. 

Guan, X., Qi, W. (2013). The cultural roots of American Entrepreneurship Education. In 

Proceedings of the 2013 International Academic Workshop on Social Science (pp. 

572-577). Atlantis Press. 

Guiot, H.M., Franqui-Rivera, H., Mesa-Pabón, M. (2020). University of Puerto Rico 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 454-456. 

Güryay, B. (2016). The Relationship between Learning Modalities and Perceived 

Selfregulation Levels. International Conference on Teaching and Learning English 



495 

as an Additional Language, GlobELT  2016, 14-17 April 2016, Antalya, Turkey, 

(рр. 389-395). 

Gutierrez, C., Scheid, P. (2002). The history of family medicine and its impact in US 

health care delivery. Annals of Family Medicine, 31. Retrieved from: 

https://www.aafpfoundation.org/content/dam/foundation/documents/who-we-

are/cfhm/FMImpactGutierrezScheid.pdf. 

Guze, Ph. A. (2015). Using Technology to Meet the Challenges of Medical Education. 

Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 126, 260–

270. 

Hall, P., Weaver, L. (2001), Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding 

road. Medical Education, 35, 867-875. https://doi.org/10.1046/j.1365-

2923.2001.00919.x. 

Haken, H. (1993). Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of Self-Organizing 

Systems and Devices. New York: Springer-Verlag. 

Haken, H. (1983). Synergetics, an Introduction: Nonequilibrium Phase Transitions and 

Self-Organization in Physics, Chemistry, and Biology. New York: Springer-Verlag. 

Hamel, G. (2006). The why, what and how of management innovation. Harvard Business 

Review. 

Hargreaves, K. (2016). Reflection in Medical Education. Journal of University Teaching 

& Learning Practice, 13(2).  

Harnik, V., Abramson, S.B., Cangiarella, J., Rosenfeld, M. (2020). New York University 

Grossman School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 358-361. 

Harrington, Th. F. (1905). The Harvard Medical School: A History, Narrative and 

Documentary, 1782–1905. Vol. 1. New York, Chicago: Lewis Publishing Company. 

Harust, Y., Kurylo, V., Kiselyova, E., Pavlenko, B. (2020). Medicine and Humankind 

since Ancient Times: Historical and Legal Aspects of Joint Development. Journal 

of History Culture and Art Research, 9(1), 17-29. doi: 

http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2532. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2001.00919.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2001.00919.x


496 

Harvard Medical School. (n.d.). About Harvard Medical School. Retrieved from: 

https://hms.harvard.edu/about-hms. 

Hasan, H. (1998). Activity Theory: a Basis for the Contextual study of Information 

Systems in Organisations. In H. Hasan, E. Gould & P. N. Hyland (Eds.), 

Information Systems and Activity Theory: Tools in Context, (pp. 19-38). 

Wollongong: University of Wollongong Press. 

Hashim, N. H., Jones, M. L. (2007). Activity Theory: A framework for qualitative analysis. 

Haq, C., Steele, D. J., Marchand, L., Seibert, C., Brody, D. (2004). Integrating the art and 

science of medical practice: innovations in teaching medical communication skills. 

Family medicine, 36, 43-50. 

Haycocks, N. G., Sullivan, C.C. (2020). The University of Nevada, Las Vegas School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 298-301. 

Hebbeler, E. L. (1983). Trends in medical education in the South: enrollments and 

financing. Atlanta, Georgia: Southern Regional Education Board. 

Health Professions Education Extension Amendments of 1992.  Pub. L. No. 102-408, 106 

Stat. 1992. Retrieved from: https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr3508/text. 

Hedrick, J.S., Cottrell, S., Woodfork, K., Ferrari III, N.D. (2020). West Virginia 

University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 552-555. 

Hekkert, M. P. & Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to 

understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. 

Technological Forecasting and Social Change, 76, 4, 584-594. 

Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S. & Smits, R. (2006). Functions 

of innovation systems: A new approach for analysing technological change. 

Technological Forecasting and Social Change, 74, 4, 413-432. 

Hernández Givens, R., Elliott, S.P., Moynahan, K.F., Fantry, G. (2020). University of 

Arizona College of Medicine–Tucson. Academic Medicine: Journal of the 



497 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 22-

25. 

Hernandez, R. M. (2017). Impact of ICT on education: challenges and perspectives. 

Propósitos y Representaciones, 5(1), 325-347. 

Hettinga, M. (1998). Towards a theoretical foundation of EVOLVE: Report of an 

inventory of theories relevant for a conceptual model of evolving use of groupware, 

(pp. 1-43). Telematica Instituut. 

Hew, K. F., Lo, C. K. (2018). Flipped classroom improves student learning in health 

professions education: a meta-analysis. BMC Medical Education, 38. 

https://doi.org/10.1186/s12909-018-1144-z 

Hewlett, S. A., Marshall, M., & Sherbin, L. (2013). How diversity can drive innovation. 

Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2013/12/how-diversity-

can-drive-innovation. 

Hoesley, C., Leon, K. (2020). University of Alabama School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 15-17. 

Hoffman, M., Metzger, K., Martinez, O., Koltz, E. (2020). Hackensack Meridian School 

of Medicine at Seton Hall University. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

313-317. 

Holden, W. D. (1976). Graduate medical education. In J. Z. Bowers, E. F. Purcell. (Eds.), 

Advances in American Medicine: Essays at the Bicentennial (Vol. 1, pp. 313-344). 

New York: Josiah Macy, Jr., Foundation. 

Holt, T., Wylie, A. (2010). Health Promotion in curricula: levels of responsibility and 

accountability. In A. Wylie, T. Holt (Eds), Health Promotion in Medical Education: 

From Rhetoric to Action (pp. 87-90). Florida, Boca Raton: CRC Press. 



498 

Holthouser, A.L., Farmer, R.W., Crump, W.J., Shaw, M.A. (2020). University of 

Louisville School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 192-196. 

Hong, J. M., Rajalingam, P. (2020). Geographic Trends in Team-based Learning (TBL) 

Research and Implementation in Medical Schools. Health Professions Education, 6 

(1), 47-60. 

Hooper, B., Kannarkat, M.,  Flenner, R. (2020). Eastern Virginia Medical School. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 530-533. 

Horpinich, T. I. (2017). Health Promotion as One of the Basic Principles of Family 

Education in the USA. Pedagogika Rodziny: kwartalnik,7(4), 31-40. 

Hostetter, E., Stewart, M. (2018). Teaching Empathy? Implementing Theatre Pedagogy in 

the Medical School Curriculum. The IATC journal, 17. Retrieved from: 

https://www.critical-stages.org/17/teaching-empathy-implementing-theatre-

pedagogy-in-the-medical-school-curriculum/ 

How to Decide Between an M.D. and a D.O. U.S. News & World Report L.P. Retrieved 

from: https://www.usnews.com/education/blogs/medical-school-admissions-

doctor/2012/04/23/how-to-decide-between-an-md-and-a-do. 

How to Interpret and Apply This Data. (n.d.). students-residents.aamc.org. Retrieved 

from: https://students-residents.aamc.org/applying-residency/article/eras-timeline-

md-residency/ 

Howley, L., Gaufberg, E., King, B. (2020). The Fundamental Role of the Arts and 

Humanities in Medical Education. Washington, D.C.: Association of American 

Medical Colleges.  

Hubbard, O. P. (1880). A Lecture Introductory to the Eighty-Third Course of the New 

Hampshire Medical Motion, at Dartmouth College, July 31, 1879. Washington, D. 

C.: The Globe Printing and Publishing House. 



499 

Hueppchen, N.A., Ziegelstein, R.C., Record, J.D. (2020). The Johns Hopkins University 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 206-210. 

Hueston, W.J. (2020). Medical College of Wisconsin. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

556-558. 

Humphrey, D. C. (1976). From King’s College to Columbia, 1746–1800. New York: 

Columbia University Press. 

Hundert, E.M., Neill, J.M. (2020). Harvard Medical School. Academic Medicine: Journal 

of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of 

Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 223-226. 

Hundley, T.J., Gard, A., Minto, E., Estrada, B. (2020). University of South Alabama 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 18-21. 

Hunt, V., Layton, D., & Prince, S. (2014). Diversity matters. New York: McKinsey & 

Company. Retrieved from: 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey%20Offices/United%20Kingdom/PD

Fs/Diversity_matters_2014. 

Hupp, J. (2020). Washington State University Elson S. Floyd College of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 547-547. 

Hurtubise, L., Hall, E.,  Sheridan, L.,  Han, H.  (2015). The Flipped Classroom in Medical 

Education: Engaging Students to Build Competency. Journal of Medical Education 

and Curricular Development, 2, 35-43. doi:10.4137/JMecd.S23895. 



500 

Hyderi, A. A.,  Schuster,  M. A. (2020). Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 38-41. 

IGI Global. Retrieved from: https://www.igi-global.com/dictionary/questions-of-

formation-of-innovative-of-students-at-university/62075. Innovation and 

Entrepreneurship at HMS. (n.d.). hms.harvard.edu. Retrieved from: 

https://hms.harvard.edu/about-hms/campus-culture/innovation-entrepreneurship-

hms. 

Innovation & Entrepreneurship. (n.d.). University of  Michigan. Medical School. Retrieved 

from: https://medicine.umich.edu/medschool/education/md-

program/curriculum/impact-curriculum/paths-excellence/innovation-

entrepreneurship 

Innovation, Entrepreneurship & Business in Medicine (bSC). (n.d.). University of South 

Florida.  Retrieved from: https://health.usf.edu/medicine/mdprogram/scp/bSC 

Institute of Medicine, National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, 

and National Research Council. (1995). Allocating Federal Funds for Science and 

Technology. Washington, DC: The National Academies Press. 

https://doi.org/10.17226/5040.  

Interactive Course «What Makes Team-Based Care Effective?». (2019). dhub.ama-

assn.org. Retrieved from: https://edhub.ama-assn.org/health-systems-

science/interactive/18028227. 

International Foundations of Medicine. Examination Program Guide. (2016). 

Philadelphia, PA: National Board of Medical Examiners® (NBME®). 

Irby, D. M., Wilkerson, L. (2003). Educational innovations in academic medicine and 

environmental trends. Journal of general internal medicine, 18(5), 370-376. 

https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2003.21049.x. 

Ismail, N., Christner, J., Appelbaum, N., Monroe, A. (2020). Baylor School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

https://www.igi-global.com/dictionary/questions-of-formation-of-innovative-of-students-at-university/62075
https://www.igi-global.com/dictionary/questions-of-formation-of-innovative-of-students-at-university/62075


501 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 478-481. 

Iwai, K. (2000). A contribution to the evolutionary theory of innovation, imitation and 

growth. Journal of Economic Behavior and Organization, 43 (2), 167-198. 

Jackson, D. J. (2011). What is an Innovation Ecosystem? National Science Foundation, 

Arlington, VA. Retrieved from: https://erc-assoc.org/sites/default/files/download-

files/DJackson_What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf.  

Jackson-Williams, L. (2020). The University of Mississippi School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 270-272. 

Jacobsson, S., Bergek, A. (2004). Transforming the Energy Sector: the evolution of 

technological systems in renewable energy technologyy. Industrial and Corporate 

Change, 13, 5, 815-849. 

Jarcho, S. (1975). The Legacy of British Medicine to American Medicine, 1800–1850. 

Proceedings of the Royal Society of Medicine, 68(11), 737–744. 

DOI:10.1177/003591577506801138. 

Jarrett, W. H. (2011). Raising the bar: Mary Elizabeth Garrett, M. Carey Thomas, and The 

Johns Hopkins Medical School. Proceedings (Baylor University. Medical Center), 

24(1). 21-26. 

Jeong, L., Smith, Z., Longino, A., Merel, S. E., McDonough, K. (2020). Virtual Peer 

Teaching During the COVID-19 Pandemic. Medical science educator, 30(4), 1–2. 

https://doi.org/10.1007/s40670-020-01065-1 

Johns Hopkins Medicine. (n.d.). About Johns Hopkins Medicine. History. Who was Johns 

Hopkins? Retrieved from: https://www.hopkinsmedicine.org/about/history/johns-

hopkins.html. 

Johns Hopkins University School of  Medicine. (n.d.a). Academic Year 20112012. 

Retrieved from: 

https://www.hopkinsmedicine.org/som/students/academics/catalog/SOMCat1112.pd

f.  

https://erc-assoc.org/sites/default/files/download-files/DJackson_What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf
https://erc-assoc.org/sites/default/files/download-files/DJackson_What-is-an-Innovation-Ecosystem.pdf


502 

Johns Hopkins University School of Medicine. (n.d.b). Academic year 2013–2014. 

Retrieved from: 

https://www.hopkinsmedicine.org/som/students/academics/catalog/SOMCatalog_13

14.pdf. 

Johns Hopkins Medicine. (2020). Researchers Urge Clinical Trial of Blood Pressure Drug 

to Prevent Lethal Complication of Covid-19. Retrieved from: 

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/researchers-urge-

clinical-trial-of-blood-pressure-drug-to-prevent-lethal-complication-of-covid-19. 

Johns Hopkins School of Medicine. Biomedical Data Science. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/biomedical-data-science/.   

Johns Hopkins School of Medicine. Computational Medicine. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/computational-medicine//.  

Johns Hopkins School of Medicine. Genomics & Systems Biology. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/genomics-and-systems-biology/.  

Johns Hopkins School of Medicine. Imaging & Medical Devices. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/imaging-and-medical-devices/.  

Johns Hopkins School of Medicine. Immunoengineering. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/immunoengineering/.  

Johns Hopkins School of Medicine. Neuroengineering. Retrieved from: 

https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/neuroengineering/.  

Johns Hopkins School of Medicine. Translational Cell & Tissue Engineering. Retrieved 

from: 

https://www.hopkinsmedicine.org/institute_basic_biomedical_sciences/our_work/bi

omedical_engineering/.  

Jolly, P. (1988). Medical Education  in the United States, 1960–1987. Health Affairs,7, 

144-157. 

Jones, R. F. (1992). American Medical Education: Institutions, Programs, and Issues. 

Washington, D. C.  

https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/researchers-urge-clinical-trial-of-blood-pressure-drug-to-prevent-lethal-complication-of-covid-19
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/researchers-urge-clinical-trial-of-blood-pressure-drug-to-prevent-lethal-complication-of-covid-19
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/biomedical-data-science/
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/computational-medicine/
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/genomics-and-systems-biology/
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/imaging-and-medical-devices/
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/immunoengineering/
https://www.bme.jhu.edu/research/research-areas/neuroengineering/
https://www.hopkinsmedicine.org/institute_basic_biomedical_sciences/our_work/biomedical_engineering/
https://www.hopkinsmedicine.org/institute_basic_biomedical_sciences/our_work/biomedical_engineering/


503 

Jones, D. S. (2014). A complete medical education includes the arts and humanities. The 

virtual mentor: VM, 16(8), 636-641. 

https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2014.16.08.msoc1-1408. 

Joo, P.A., Cassese, T., Steinman, H.M., Penn, M. N., Burton, W., Rhim, H. J. H.,  

Nosanchuk, J.D. (2020). Albert Einstein College of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 331-334. 

Kane, K.Y., Hosokawa, M.C., Quinn, K.J., Young-Walker, L. (2020).University of 

Missouri–Columbia School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

277-281. 

Kang, Y., Marzuk, P.M., Safdieh, J.E.,  Falcone, D.J., Choi, A. M. K. (2020). Weill 

Cornell Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 371-374. 

Kanter, S. L. (2010). Case Studies in Academic Medicine. Academic Medicine, 85(4), 567. 

DOI: 10.1097/ACM.0b013e3181d953f3. 

Karunathilake, I. (2019). Role of Problem-Based Learning (PBL) in Postgraduate Medical 

Education. Journal of the Postgraduate Institute of Medicine, 6(1), E91 1-5. DOI: 

http://doi.org/10.4038/jpgim.8255. 

Kaufman, A., Obenshain, S. S., Voorhees, J. D., Burrola, N. J., Christy, J., Jackson, R., 

Mennin, S. (1980). The New Mexico plan: primary care curriculum. Public Health 

Reports, 95(1), 38-40. 

Keck School of Medicine of USC. About Our Research. Retrieved from: 

https://keck.usc.edu/research/about-keck-school-of-medicine-research/.  

Kerschner, J. E., Hedges, J. R., Antman, K., Abraham, E., Colón Negrón, E., Jameson, J. 

L. (2018). Recommendations to Sustain the Academic Mission Ecosystem at U.S. 

Medical Schools. Academic medicine : journal of the Association of American 

https://keck.usc.edu/research/about-keck-school-of-medicine-research/


504 

Medical Colleges, 93(7), 985-989. 

https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002212. 

Kern, D.H., Dempsey, A.R., Hazen Martin, D. J. (2020). Medical University of South 

Carolina College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 461-464. 

Kimball, B. A., Johnson, B. A. (2012). The beginning of „free money‟ ideology in 

American universities: Charles W. Eliot at Harvard, 1869–1909. History of 

Education Quarterly, 52 (2), 222-250.  

Kind, T., Jablonover, R., Simons, R. (2020). The George Washington University School of 

Medicine and Health Sciences. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 87-90. 

Kinkade, S. (2005). A Snapshot of the Status of Problem-Based Learning in U.S. Medical 

Schools, 2003-04. Academic Medicine, 80(3), 300-301. 

Klamen, D.L. (2020). Southern Illinois University School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 164-167. 

Kline, S., Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. Retrieved from: 

http://dec.ec.unipg.it/~fabrizio.pompei/KlineRosenberg(1986).pdf.  

Knyazeva, H. N., Kurdyumov, S. P. (n.d.). Synergetics as a new vision of the world: 

dialogue with I. Prigogine. Retrieved from: 

http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/SINERGETIKA.html. 

Kochanowski, J. K. (1900). Dzieje Akademii Zamojskiej: 1594–1784. Kraków: Anczyc. 

Koestler, J., Ludmer, P., Freeman, C.S. (2020). New York Medical College. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 349-352. 

http://dec.ec.unipg.it/~fabrizio.pompei/KlineRosenberg(1986).pdf


505 

Kollmer Horton, M. E. (2019). The orphan child: humanities in modern medical 

education. Philos Ethics Humanit Med, 14, 1. https://doi.org/10.1186/s13010-018-

0067-y. 

Konopasek L., Coplit, L. D.,  Pham, K.-T.C. (2020). The Frank H. Netter MD School of 

Medicine at Quinnipiac University. Academic Medicine: Journal of the Association 

of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student 

Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 74-78. 

Kotwal, A. (2013). Innovations in teaching/learning methods for medical students: 

research with mentoring. Indian journal of public health, 57(3), 144-146. 

Kozlov, D., Rysina, M. (2016). Mobility of higher education: retrospective analysis. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (62), 152-166. 

Kozlov, D. (2018). Features of the Ukrainian and US Experience in the Innovative 

Principal Preparation. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology, VI (69), 165, 17-20. 

Kozlov, D. O. (2019). Innovations as an attribute of modernity: philosophical and 

pedagogical discourse. Вісник Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. Педагогічні науки, 4 (99), 5-12. 

Krane, N. K., Gibson, J.W. (2020). Tulane University School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 203-205. 

Kulichenko, A. (2017a). The Role of the Flexner Report for the American Medical 

Education. Experience in the Field of International Research and Practice 

Conference «Modern Methods, Innovations and Operational Psychology and 

Pedagogics»: Conference Proceedings, October 20-21, 2017, (рр. 22-25). Lublin: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing». 

Kulichenko, A. (2017в). Importance of the Flexner Report in the Development of 

Ukrainian Medical Education. Proceedings of the International Scientific and 

Practical Conference «Scientific Research–2017: Theoretical and Practical Value» 



506 

(Nowy Sacz, Poland, 22
nd

 – 23
rd

 June 2017), (pp. 46-47). Nowy Sacz: Wyższa 

Szkoła Biznesu – National-Louis University. 

Kulichenko, A. (2019). Johns Hopkins University School of Medicine and American 

Feminist Movement in Late 19
th
 Century. The 1

st
 Young Researchers’ International 

Web Conference «Language, Culture, Communication  in  the  Expanding  

Intellectual Space», March 20, 2019. Book of Abstracts, (рр. 168-170.). 

Czestochowa, Zaporizhzhia, Lviv. 

Kulichenko, A. (2020a). American medical education in the 21
st
 century: a brief review of 

innovative development. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-

13 листопада 2020 року, м. Суми),(сс. 246-248). Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка. 

Kulichenko, A. (2020b). American medical education: some aspects of innovation activity 

in the 1980s – 1990s. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка, Т.1, 

235-238. 

Kulichenko, A., Boichenko, M. (2020c). Clinical trials in American medical colleges: 

practical aspect of innovation activity. Scientific Journal of Polonia University. 42 

(5), 88-94. DOI: https://doi.org/10.23856/4212. 

Kulichenko, A. (2020d). Dartmouth medical school in the USA: establishment, innovators, 

and innovations (the late 18
th

 – 19
th
 century). Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 10 (104), 423-433. DOI 10.24139/2312-5993/2020.10/423-

433. 

Kulichenko, A. (2020e). Development of innovation activity in American medical colleges 

(1914 – the 1980s): a brief review. Knowledge, Education, Law, Management, 3 

(31), 11-16. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.1.3. 

Kulichenko, A. (2020f). Innovative activity at Harvard Medical School (the 1870s – the 

1900s). Knowledge, Education, Law, Management, 6 (34), 67-71. 

Kulichenko, A. (2020g). Innovative educational activity in modern Ukrainian medical 

education. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах 

євроінтеграції: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної 



507 

конференції, 22-23 жовтня 2020 р., Мукачево, (сс. 186-187). Мукачево: Вид-во 

МДУ. 

Kulichenko, A., Polyezhayev, Yu. (2020h). Innovative information and communication 

technologies for ergotherapists applied during English learning in Ukraine. AD 

ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 10(02), 228-233. 

https://doi.org/10.33543/1002228233. 

Kulichenko, A. (2020i). Medical school of Columbia University: innovative activity from 

its establishment until the late 19
th
 century. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 9 (103), 434-443. DOI 10.24139/2312-5993/2020.09/434-

443. 

Kulichenko, A. (2020j). Modern medical education in Ukraine: some aspects of innovative 

activity. Scientific and pedagogic internship «Innovative methods for the 

organization of educational process for medical students in Ukraine and EU 

countries»: Internship proceedings, August 3 – September 11, 2020, (рр. 73-76). 

Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 

Kulichenko, A. K. (2020k). Innovations in higher medical education: literature review. 

Інноваційна педагогіка, 25(2), 98-102. DOI https://doi.org/10.32843/2663-

6085/2020/25-2.19. 

Kulichenko, A. K. (2020l). Terminological toolkit for studying the concepts of 

«innovation» and «innovative activity». Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 31(3), 282-287. 

DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214137. 

Kulichenko, A. (2020m). Theoretical aspects of innovation models and their practical 

implementation in modern medical education. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 5-6 (99-100), 20-30. DOI 10.24139/2312-5993/2020.05-

06/178-190. 

Kulichenko, A., Boichenko, M. (2020n). Clinical research in the medical colleges of U.S. 

universities: innovation trends. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 7 (101), 240-250. DOI 10.24139/2312-5993/2020.07/240-250. 



508 

Kulichenko, A. (2020o). Innovations, their classifications for university management. 

Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки: Матеріали 

міжнародна науково-практичної конференції 27-28 жовтня 2020 р. Ч.1, (сс. 

128-130). Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович. 

Kulichenko, A. (2020p). Theories of innovation development: application in higher 

medical education. Scientific Journal of Polonia University, 38 (1-2), 150-156. DOI: 

https://doi.org/10.23856/3860. 

Kulichenko, A. (2021a). American medical colleges: innovative models. Матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і 

наука: традиції та інновації», UESTI-2021, (сс. 117-118). Харків: Видавництво 

ТОВ «Стильна типографія». 

Kulichenko, A. (2021b). Innovation and entrepreneurship at U.S. medical colleges in the 

21
st
 century. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми), (сс. 103-105). Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка. 

Kulichenko, A. (2021с). Teamwork as a part of the innovative educational process: 

experience of American medical colleges. Vzdelávanie a spoločnosť VІ. 

Medzinárodný nekonferenčný zborník, 122-126. 

Kulichenko, A., Boichenko, M. (2021d). The U.S. acts on innovation activity: 

implementation of the principles in medical education. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 1 (105), 317-330. DOI 10.24139/2312-

5993/2021.01/317-330. 

Kulichenko, A. (2021). Development of Ukrainian medical education in the 15
th
 – 17

th
 

centuries: representatives and events. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології, 2 (106),35-45. DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/035-045. 

Kulichenko, A. (2021f). University of Maryland School of Medicine: establishment 

prerequisites and origins of innovative activity in the 19
th

 century. Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної 



509 

конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.), Т.1, (сс. 73-76). Харків: 

«Мітра». 

Kulichenko, A., Boichenko, M. (2021g). Origins of Medical Education on the Territory of 

Modern Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 11(01), 157-

161. https://doi.org/10.33543/1101157161. 

Kulichenko, A. (2021h). Theoretical aspects of innovation management in education. 

Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: 

збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (20 квітня 2021 року, м. Запоріжжя), (сс. 86-87). 

Запоріжжя: АА Тандем, 2021. 

Kulichenko, A. (2021g). Medical education during 13
th

 – 16
th
 centuries: the territory of 

modern Ukraine. Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: 

лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти: Матеріали ІІ науково-

практичної конференції з міжнародною участю (3-4 червня 2021 р.), (сс. 53-

54). Тернопіль, ТДМУ. 

Kumar, R. (2011). Research methodology: a step-by-step guide for beginners. London: 

Sage Publications Ltd. 

Lamb, S. (2017). Johns Hopkins: A Canadian Medical School? Canadian Medical 

Association Journal, 180 (26), E893–894. 

Lamb, S.M., Samuelson, W. (2020). University of Utah School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 521-524. 

Lamb, R., Firestone, J. B. (2018). Science Teacher Education as a Way Forward for 

Medical Schools: A Case for Medical Pedagogical Content Knowledge, Journal of 

Science Teacher Education, 29, 3, 173-178. DOI: 

10.1080/1046560X.2018.1457866. 

Lambert, D.R., Mooney, Ch. J.  (2020). University of Rochester School of Medicine and 

Dentistry. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 



510 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 367-370. 

Lamki, N., Marchand, M. (2006). The Medical Educator Teaching Portfolio: Its 

Compilation and Potential Utility. Sultan Qaboos University Medical Journal, 6 (1), 

7-12. 

Lane, J. L., Slavin, S., Ziv, A. (2001). Simulation in Medical Education: A Review. 

Simulation & Gaming, 32(3), 297-314. 

https://doi.org/10.1177/104687810103200302. 

Lawley, T. J., Saxton, J. F., Johns, M. M. (2005). Medical education: time for reform. 

Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 116, 311-

320. 

Lawson, L., Gilbert, D., Carroll, R.G., Charles, S., Campbell, K.M. (2020). The Brody 

School of Medicine at East Carolina University. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

375-378. 

Laszlo, E. (1991). The Age of Bifurcation. Understanding the Changing World. OPA. 

(Amsterdam) B.V. 

Ledford, C.H., Pitts, D.G., Thomas, D.M., Taylor, T.A.H., Noiva, R., McAuley, R.J.,  

Mezwa, D.G. (2020). Oakland University William Beaumont School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 245-248. 

Lee, F. Sh. (1904). The School of Medicine (College of Physicians and Surgeons). In A 

history of Columbia University, 1754–1904, (pp. 307-336). New York: The 

Columbia university press, The Macmillan company, agents. 

Łempicki, S. (1921). Jan Zamoyski. Protektor Medycyny I Medyków (Kartka Z Dziejów 

Mecenatu Humanistycznego W Polsce). Lwów: Księgarnia Wydawnicza H. 

Altenberga. 

Leontiev, A. N. (1981). Problems of the development of the mind. Moscow: Progress. 



511 

Lesse, A.J., Cain, M.E. (2020). Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences at 

University at Buffalo. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 346-348. 

Levine, R. B., Cayea, D. (2015). Defining and Assessing the 21
st 

Century Physician in 

Training. Journal of General Internal Medicine, 30, 1241-1242. 

Leydesdorff, L., Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a triple Helix of university – industry 

– government relations. Sci Public Policy,  23(5), 279-286. 

Liaison Committee on Medical Education. (2021). Accredited MD Programs in the United 

States. Retrieved from: http://lcme.org/directory/accredited-u-s-programs/ 

Lieberman, S., Brite Hillis K., Fogerty, G., Kaib, S., Standley, P.R. (2020). University of 

Arizona College of Medicine–Phoenix.  Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 26-

29. 

Linderman, S. W., Appukutty, A. J., Russo, M. V., Shah, A. P., Javaherian, K. (2020). 

Advancing healthcare technology education and innovation in academia. Nature 

biotechnology, 38(10), 1213–1217. https://doi.org/10.1038/s41587-020-0689-7. 

Littles, A.B., Hayes, N. L., Leonard Harrison, S. (2020). Florida State University College 

of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 107-110. 

Loeb, G. E. (2018). Neural Prosthetics: A Review of Empirical vs. Systems Engineering 

Strategies. Applied Bionics and Biomechanics, 6, 1-17. 

Longshore, J. S. (1852). Valedictory Address Delivered Before the Graduating Class at the 

First Annual Commencement of the Female Medical College of Pennsylvania. 

Philadelphia, PA: Lippincott. 

Lu, W.-H., Iuli, R., Strano-Paul, L., Chandran, L. (2020). Renaissance School of Medicine 

at Stony Brook University. Academic Medicine: Journal of the Association of 



512 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 362-366. 

Lucey, C.R., Hauer, K.,  O‟Sullivan, P., Poncelet, A., Souza, K.H., Davis, J., (2020). 

University of California, San Francisco School of Medicine. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 70-73. 

Ludmerer, K. M. (1981). Reform at Harvard Medical School, 1869–1909. Bulletin of the 

History of Medicine, 55(3), 343-370. 

Ludmerer, K.  (1999). Time to Heal: American Medical Education From the Turn of the 

Century to the Era of Managed Care. New York, NY: Oxford University Press. 

Ludmerer, K. M. (2010). Commentary: understanding the Flexner Report. Academic 

Medicine, 85 (2), 193-196. 

Ludmerer, K. M. (n.d.). Medical education. Retrieved from: 

https://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/medical-

education 

Lundvall, B.-A. (1988). Innovation as an interactive process: from user-producer 

interaction to the national system of innovation. 

Lunstroth, R.,  Boisaubin, Eu.  (2014). Teaching Big in Texas: Team-Based Learning for 

Professionalism Education in Medical Schools. American Medical Association 

Journal of Ethics, 16(9), 718-721. 

Lyons, V.T., Dick III, J. F., Weinstein, A.R. (2020). Dartmouth Geisel School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 305-308. 

Lytovchenko, I. (2016). Corporate university as a form of employee training and 

development in American companies. Advanced education, 35-41. 

Mackenzie, K. (2017). 2c – Diagnosis and Screening. Differences between screening and 

diagnostic tests and case finding. HealthKnowledge. Retrieved from: 



513 

https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-

diagnostic/2c-diagnosis-screening/.  

Maier, A., Olaru, M., Maier, D., Marinescu, M. (2013). Achieving performance of 

organization by developing a model of innovation management. 8th European 

Conference on Innovation and Entrepreneurship, Sept 19-20 2013. Brussels, 

Belgium. 

Maier, D., Olaru, M., Maier, A., Eidenmüller, T. (2016). Importance of innovation in the 

context of changes arising from economic globalization. 27th International Business 

Information Management Association IBIMA Conference 4 – 5 May 2016. 

Mann, S. (2017, August, 15). Focusing on Arts, Humanities to Develop Well-Rounded 

Physicians. aamc.org. Retrieved from: https://www.aamc.org/news-

insights/focusing-arts-humanities-develop-well-rounded-physicians. 

Mars, M. M., & Rios-Aguilar, C. (2010). Academic entrepreneurship (re)defined: 

Significance and implications for the scholarship of higher education. Higher 

Education, 59 (4), 441-460. 

Marsh, M., Ronner, W. (2010). The Fertility Doctor: John Rock and the Reproductive 

Revolution. Maryland: JHU Press. 

McCall, N. (2001, February 12). Hopkins History: Mary Elizabeth Garrett, Founding 

Benefactor of the School of Medicine. Johns Hopkins University Gazette, 30(21). 

Retrieved from: http://pages.jh.edu/~gazette/2001/feb1201/12garret.html. 

McCallister, J.W., Clinchot, D.M. (2020). The Ohio State University College of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 402-405. 

McGaghie, W. C. (2002). Assessing readiness for medical education: evolution of the 

Medical College Admission Test. Journal of the American Medical Association, 

288(9), 1085-1090. 

McGaghie, W. C., Siddall, V.J., Mazmanian, P. E., Myers, J. (2009). Lessons for 

Continuing Medical Education From Simulation Research in Undergraduate and 

Graduate Medical Education Effectiveness of Continuing Medical Education: 

https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2c-diagnosis-screening/
https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2c-diagnosis-screening/


514 

American College of Chest Physicians Evidence-Based Educational Guidelines. 

Chest, 135(3 Suppl), 62S-68S. 

McGlacken-Byrne, S. M., O‟Rahelly, M.,Cantillon, P., Allen, N. M. (2020). Journal club: 

old tricks and fresh approaches. Archives of Disease in Childhood – Education and 

Practice, 105, 236-241. 

McGowen, K. R., Olive, K.E. (2020). East Tennessee State University James H. Quillen 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 469-473. 

McGuire, P., Timm, C. (2020). University of New Mexico School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 327-330. 

McLean, L. D. (2005). Organizational culture‟s influence on creativity and innovation: A 

review of the literature and implications for human resource development. Advances 

in Developing Human Resources, 7, 226-246. 

McLean, S. F. (2016). Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-

Care Fields: A Review of Worldwide Literature. Journal of medical education and 

curricular development, 3, JMECD. S20377. 

https://doi.org/10.4137/JMECD.S20377 

Mechaber, A. J., Deshpande, A. R., Agarwal, G. G., Imm, M., Van Zuilen, R. M., 

Lichtstein, D.M., Issenberg, S. B., Gardner, L. B. (2020). University of Miami 

Leonard M. Miller School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

123-127. 

Medical College of Wisconsin. Molecular, Cellular & Tissue Engineering Laboratories. 

Retrieved from: https://mcw.marquette.edu/biomedical-engineering/molecular-

cellular-and-tissue-engineering.php.  

https://mcw.marquette.edu/biomedical-engineering/molecular-cellular-and-tissue-engineering.php
https://mcw.marquette.edu/biomedical-engineering/molecular-cellular-and-tissue-engineering.php


515 

Medical College of Wisconsin. Office of Technology Development. Retrieved from: 

https://www.mcw.edu/departments/technology-development/about-us.  

Medical Device Amendments of 1976, Pub. L. 94-295,  90 Stat. 539. Retrieved from: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg539.pdf. 

Medical Education. (n.d.). catalog.upenn.edu. Retrieved from: 

https://catalog.upenn.edu/graduate/programs/medical-education-msed/ 

Medical Imaging. Retrieved from: https://innovatemedtec.com/digital-health/medical-

imaging.  

Medical School 101. (n.d.) Association of American Medical Colleges. Retrieved from: 

https://students-residents.aamc.org/choosing-medical-career/medical-school-101. 

Meijer, I. S. M., Hekkert, M. P. & Koppenjan, J. F. M. (2007). The influence of perceived 

uncertainty on entrepreneurial action in emerging renewable energy technology; 

biomass gasification projects in the Netherlands. Energy Policy, 35, 11, 5836-5854.  

Merriam-Webster Dictionary. Innovation. Retrieved from: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/innovation. 

Merriam-Webster. (n.d.a). College. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved from: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/college.  

Merriam-Webster. (n.d.b). University. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved 

from: https://www.merriam-webster.com/dictionary/university. 

Meyers, A. D. (2018). Medical Practice Entrepreneurship. JAMA Otolaryngology – Head 

and Neck Surgery, 144(10), 949. DOI: 10.1001/jamaoto.2018.1576. 

Mills, M., Van de Bunt, G. G., De Bruijn, J. (2006). Comparative research: Persistent 

problems and promising solutions. International Sociology, 21 (5), 619-631. 

Miner, K. R., Richter, D. L. (2008). Curricular innovation and the science of Public Health 

Education: A call to action. Public Health Reports, 123,  

1-4. 

Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and 

development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 

Research, 16 (2), 92-111. 

https://innovatemedtec.com/digital-health/medical-imaging
https://innovatemedtec.com/digital-health/medical-imaging
https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation


516 

Mohrman, K., Ma, W., Baker, D. (2008). The Research University in Transition: The 

Emerging Global Model. Higher Education Policy, 21 (1), 5-27 

https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300175. 

Moran, J., Briscoe, G., Peglow, S. (2018). Current Technology in Advancing Medical 

Education: Perspectives for Learning and Providing Care. Academic Psychiatry, 42, 

796–799. https://doi.org/10.1007/s40596-018-0946-y 

Morf, M. E., Weber,  W. G. (2000). I/O Psychology and the  Bridging  Potential of A. N. 

Leont‟ev‟s Activity Theory. Canadian Psychology, 41, 81-93. 

Morrison, J., Pullen, G., Juliano, Sh. (2020). Chicago Medical School at Rosalind Franklin 

University of Medicine and Science. Academic Medicine: Journal of the Association 

of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student 

Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 146-149. 

Mortimer, A. M. Appendix F. Typical pattern of medical education in the United States. 

(1983).  In Medical Education and Societal Needs: A Planning Report for the 

Health Professions. Washington (DC): National Academies Press (US). Retrieved 

from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217675/ 

Moser, P. (2003). How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteeth-

Century World Fairs. NBER Working Paper No. 9909. JEL No. N0, L0, O3. 

Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., Ziedonis, A. A. (2004). Ivory Tower and 

Industrial Innovation: University-Industry Technology Transfer before and after the 

Bayh-Dole Act. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Mues, F., Sorcinelli, M. D. (2000). Preparing a Teaching Portfolio. Massachusetts, USA: 

The Center for Teaching University of Massachusetts. 

Mukau, L. (2012). Johns Hopkins and the Feminist Legacy: How a Group of Baltimore 

Women Shaped American Graduate Medical Education. American Journal of 

Clinical Medicine, 9(3), 118-127. 

Mullang, S. (2015). Training the Eye. American Medical Student Research Journal, 1(2), 

278-280. http://dx.doi.org/10.15422/amsrj.2015.03.031. 

Mulliken, J. B., Burrows, P. E., Fishman, S. J. (2013). Mulliken and Youngʼs Vascular 

Anomalies: Hemangiomas and Malformations. USA: Oxford University Press. 



517 

Murphy, B. (2019, July 15). Effective med student-entrepreneurs have these 5 traits. 

American Medical Association. Retrieved from: https://www.ama-

assn.org/residents-students/medical-school-life/effective-med-student-

entrepreneurs-have-these-5-traits. 

Murphy, B. (2020, March 5). How humanities background could make you a better 

medical student. ama-assn.org. Retrieved from: https://www.ama-

assn.org/residents-students/preparing-medical-school/how-humanities-background-

could-make-you-better-medical. 

Mussey, R. D. (1818). An Address Read to the Medical Class at Dartmouth College, 

December 1, 1818. Hannover, N. H.: Printed by Charles Spear. 

National Cooperative Research Act of 1984, Pub. L. 98-46, 98 Stat. 1815. Retrieved from: 

https://www.congress.gov/98/statute/STATUTE-98/STATUTE-98-Pg1815.pdf. 

National institutes of health. Clinical Trials. Retrieved from: 

https://osp.od.nih.gov/clinical-research/clinical-trials/.  

National institutes of health. NIH’s Definition of a Clinical Trial. Retrieved from: 

https://grants.nih.gov/policy/clinical-trials/definition.htm.  

NCSES Business Research and Development and Innovation Survey. Retrieved from: 

https://www.nsf.gov/statistics/srvyindustry/.  

NCSES, Higher Education Research and Development Survey, FY 2016. Retrieved from: 

https://www.nsf.gov/statistics/srvyherd. 

National Science Board. (2012). Diminishing Funding and Rising Expectations: Trends 

and Challenges for Public Research Universities, A Companion to Science and 

Engineering Indicators 2012. Arlington, VA: National Science Foundation. 

Needleman, G. (1976). The Medical Device Amendments of 1976. Medicolegal News, 

4(4), 3-11. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1748-720x.1976.TB01578.X 

Negro, S. O., Hekkert, M. P. (2008). Dynamics of Technological Innovation Systems: 

Empirical Evidence for Functional Patterns. 

Nelson, E. A., Wilkerson, L. A., Smith, S., Cox, S. (2020). Dell Medical School at the 

University of Texas, Austin. Academic Medicine: Journal of the Association of 

https://osp.od.nih.gov/clinical-research/clinical-trials/
https://grants.nih.gov/policy/clinical-trials/definition.htm
https://www.nsf.gov/statistics/srvyindustry/
https://www.nsf.gov/statistics/srvyherd
https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.1976.tb01578.x


518 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 508-512. 

Nelson, R. (1993). National Innovation Systems: A comparative analysis. Oxford 

University Press, New York. 

Nelson, R. (1959). The simple economics of basic research. Journal of Political Economy, 

67, 297-306. 

Nelson, R., Winter, S. (1982). An evolutionary theory of economic change. Harvard 

University Press: Cambridge, MA. 

NEMA (2006). How medical imaging has transformed haelthcare in the U.S., Changing 

the landscape. National Electrical Manufacturers Association; Virginia, USA. 

NEMA publisher. Retrieved from: 

http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/us_en/about/Reimbursement/assets/docs

/Final_transforming_paper_for_nema.pdf  

Nemet, G. F. (2007) Policy and innovation in low-carbon energy technologies. 

Dissertation Abstracts International, 68, 08. 

Neuhaus, C., Lutnæs, D. E., Bergström, J. (2020). Medical teamwork and the evolution of 

safety science: a critical review. Cognition, Technology & Work, 22, 13-27. 

https://doi.org/10.1007/s10111-019-00545-8. 

New Hampshire Medical Institution. (1884). Eighty-Eighth Annual Course of Lectures 

Medical Department Dartmouth College, Hanover, N. H. Begins July 30, 1884. 

Hanover, N. H.: Dartmouth Steam Press. 

Niccum, B. A., Sarker, A., Wolf, S. J., Trowbridge, M. J. (2017). Innovation and 

entrepreneurship programs in US medical education: a landscape review and 

thematic analysis. Medical education online, 22(1). 1360722. Retrieved from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5653943/  

Norman, G. R. (1985). Assessing Clinical Competence. New York: Springer. 

NSU Florida. Office of technology transfer. About us. Retrieved from: 

https://www.nova.edu/ott/index.html. 

NSU Florida. Office of technology transfer. Criteria for Licensing NSU Technologies. 

Retrieved from: https://www.nova.edu/ott/industry-partners/criteria.html.  

http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/us_en/about/Reimbursement/assets/docs/Final_transforming_paper_for_nema.pdf
http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/us_en/about/Reimbursement/assets/docs/Final_transforming_paper_for_nema.pdf


519 

NSU Florida. Office of technology transfer. For Researchers and Inventors. Retrieved 

from: https://www.nova.edu/ott/researchers-inventors/index.html.  

NSU Florida. Office of technology transfer. Process of Technology Transfer. Retrieved 

from: https://www.nova.edu/ott/researchers-inventors/process.html.  

NSU Florida. Office of technology transfer. Types of Agreements. Retrieved from: 

https://www.nova.edu/ott/industry-partners/agreements.html.  

Obeso, V., Fernandez, J.M., Runowicz, C.D., Sackstein, R. (2020). Florida International 

University Herbert Wertheim College of Medicine. Academic Medicine: Journal of 

the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

103-106. 

O‟Connell, M. T., Pascoe, J. M. (2004). Undergraduate medical education for the 21st 

century: leadership and teamwork. Family medicine, 36, 51-56. 

O‟Connor Grochowski, C., Buckley, E.G. (2020). Duke University School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 379-382. 

OECD (1997). The measurement of scientific and technical activities: Proposed 

Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo 

Manual. OECD, Paris. 

OECD/Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and 

Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, 

Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris/Eurostat, 

Luxembourg. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en. 

OECD (2015). Frascati Manual 2015 – Guidelines for Collecting and Reporting Data on 

Research and Experimental Development (FM 7.0). Paris, France. Retrieved from: 

http://oe.cd/frascatiandhttp://www.oecd.org/innovation/inno/frascatimanualproposed

standardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm.  

OECD (2005). OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 

Data. The 3rd Edition. 

https://doi.org/10.1787/9789264304604-en
http://oe.cd/frascatiandhttp:/www.oecd.org/innovation/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm
http://oe.cd/frascatiandhttp:/www.oecd.org/innovation/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm


520 

OECD. Glossary of statistical terms. Retrieved from: 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863#:~:text=Innovation%20activities

%20are%20all%20scientific,to%20the%20implementation%20of%20innovations.&

text=Innovation%20activities%20also%20include%20R%26D,development%20of

%20a%20specific%20innovation.  

Office of Educational Technology. (2000). E-Learning: Putting a World-Class Education 

at the Fingertips of All Children. The National Educational Technology Plan. 

Washington, DC: Department of Education. 

Office of Technology Transfer and Intellectual Property Development. Technology 

Transfer at Tulane University: History and Mission. Retrieved from: 

https://ott.tulane.edu/home/about-us/.  

Ogienko, O., Lytovchenko, I. (2011). Technology of self-directed learning in the context 

of informatization of the educational process. Edukacja-Technika-Informatyka, 2(2), 

93-98. 

Ogur, B., Hirsh, D. A., Krupat, E., Cohen, P. A., Bor, D. (2007). The Harvard Medical 

School-Cambridge integrated clerkship: an innovative model of clinical education. 

Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 

82(4), 397-404. 

Oktay, G. A. (2020). Synergetic approach to the national innovation system. Евразийский 

Союз Ученых (ЕСУ), 1 (70), 4-8. 

OMB Circular A-11. Retrieved from: https://www.whitehouse.gov/omb/circulars/.  

OMB Circular A-136. Retrieved from: https://www.whitehouse.gov/omb/circulars/.  

Oxford Learner‟s Dictionaries. Innovation. Retrieved from: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/innovation 

Pacela, A. (1990). Bioengineering Education Directory. Quest Publishing Co., Brea, CA. 

PATH. Development and Relief Services. Retrieved from: 

https://www.charitynavigator.org/ein/911157127.  

Parker, D.L., Martinez, J.P.,  Shah, N.G. (2020). University of Maryland School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863#:~:text=Innovation%20activities%20are%20all%20scientific,to%20the%20implementation%20of%20innovations.&text=Innovation%20activities%20also%20include%20R%26D,development%20of%20a%20specific%20innovation
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863#:~:text=Innovation%20activities%20are%20all%20scientific,to%20the%20implementation%20of%20innovations.&text=Innovation%20activities%20also%20include%20R%26D,development%20of%20a%20specific%20innovation
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863#:~:text=Innovation%20activities%20are%20all%20scientific,to%20the%20implementation%20of%20innovations.&text=Innovation%20activities%20also%20include%20R%26D,development%20of%20a%20specific%20innovation
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6863#:~:text=Innovation%20activities%20are%20all%20scientific,to%20the%20implementation%20of%20innovations.&text=Innovation%20activities%20also%20include%20R%26D,development%20of%20a%20specific%20innovation
https://www.whitehouse.gov/omb/circulars/
https://www.whitehouse.gov/omb/circulars/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/innovation


521 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 216-219. 

Parker, F., Parker, B. J. (2000). U. S. Medical education reformers: Abraham Flexner 

(1866–1959) and Simon Flexner (1863–1946). Retrieved from: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED443765.pdf. 

Parmelee, D. X., DeStephen, D., Borges, N.J. (2009). Medical students‟ attitudes about 

team-based learning in a pre-clinical curriculum. Medical Education Online, 14(1). 

Doi:10.3885/meo.2009.Res00280. 

Parmelee, D., Michaelsen, L. K., Cook, S., Hudes, P. D. (2012). Team-based learning: a 

practical guide: AMEE Guide No. 65. Medical Teacher, 34 (5), E275-E287. 

Pavela, A.-P., Fruth, A., Neacsu, M.-N. (2015). ICT and e-learning – catalysts for 

innovation and quality in higher education. Procedia Economics and Finance, 23, 

704-711. 

Pfeifer, C. M. (2018). A progressive three-phase innovation to medical education in the 

United States. Medical Education Online, 23(1). Retrieved from: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10872981.2018.1427988. 

Pique, J. M., Berbegal-Mirabent, J., Etzkowitz, H. (2018). Triple Helix and the evolution 

of ecosystems of innovation: the case of Silicon Valley. Triple Helix 5, 11. 

https://doi.org/10.1186/s40604-018-0060-x 

Pechmann, C., Delucchi, K., Lakon, C. M., Prochaska, J. J. (2017). Randomised controlled 

trial evaluation of Tweet2Quit: a social network quit-smoking intervention. Tobacco 

Control, 26 (2), 188-194. doi:10.1136/tobaccocontrol-2015-052768.  

Pechmann, C., Pan, L., Delucchi, K., Lakon, C. M., Prochaska, J. J. (2015). Development 

of a Twitter-based intervention for smoking cessation that encourages high-quality 

social media interactions via automessages. Journal of Medical Internet Research, 

17 (2), e50. doi:10.2196/jmir.3772. 

Pelley, E.M., Chheda, Sh.G., Seibert, Ch.S., Stewart, K.S., Aughenbaugh, W., Petty, E.M. 

(2020). University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 



522 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 559-562. 

Peppler, R., Klapheke, M., La Rochelle, J. (2020). University of Central Florida College of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 115-118. 

Perlis, S.M., Kim, R., Reboli, A.C. (2020). Cooper Medical School of Rowan University. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 309-312. 

Petts, N. (1997). Building Growth on Core Competences – a Practical Approach. Long 

Range Planning, 30 (4), 551-561. 

Pinney, S. (2016). How hockey can save healthcare: a principle-based approach to 

reforming the Canadian healthcare system. Morrisville, NC: Publishing Services. 

Pock, A.R., Witkop, C.T., Reamy, B.V., Servey, J.T., Williams, P.M., Bunin, J.L. (2020). 

F. Edward Hébert School of Medicine, Uniformed Services University of the Health 

Sciences. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 211-215. 

Popescu, M. (2016). Managementul inovării. Editura Universitii Transilvania din Brasov. 

Postwar Research Initiatives. 1940 – 1958.The Growth of Organized Research and 

Consolidation of the Parnassus Campus. (n.d.). Retrieved from: 

https://history.library.ucsf.edu/1940_postwar.html. 

Prahalad, C. K., Hamel, G. (1990). The core competencies of the corporation. Harvard 

Business Review, 68, 79-91. 

Price, C., Huston, R., Meyers, A. D. (2008). A new approach to improve technology 

commercialisation in university medical schools. Journal of Commercial 

Biotechnology, 14 (2), 96-102. 

Prigogine, I., Stengers, I. (1997). The End of Certainty. Simon and Schuster. 



523 

Pritchett, H. S. (1910). Introduction. In A. Flexner. Medical Education in the United States 

and Canada: A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of 

Teaching. (pp. vii-xvii). Boston, MA: Carnegie Foundation. 

Pshenichnaya, L.V. (2019). Innovative management is a complex component of the 

quality of education. In O.V. Mikhailichenko (Ed.), Management of higher and 

secondary education: a monograph (pp. 37–77). Saarbrucken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing. 

Puranam, P., Singh, H., Zollo, M. (2006). Organizing for innovation: Managing the 

coordination-autonomy dilemma in technology acquisitions. Academy of 

Management Journal, 49 (2), 263-280. 

Puri, N., Miller, B. (2020). Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 548-551. 

Purnama, A., Drago, D. (2019). FDA regulatory pathways for medical devices Retrieved 

from: https://www.topra.org/topra/topra_member/pdfs/CPD-May-2019-Medical-

Devices-and-FDA.pdf 

Ragin, C. C., Rubinson, C. (2009). The distinctiveness of comparative research. The SAGE 

handbook of comparative politics, 13, 34. 

Ratheeswari, K. (2018). Information communication technology in education. JAAR, 3 

(Suppl. 1), 45-47. 

Rinaudo, Ch., Robinson, L., Howells, J. (2020). Louisiana State University Health School 

of Medicine–Shreveport. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 199-202. 

Reed, D.A., Harrison, M. E., Wolanskyj-Spinner, A.P., Dixon, D.A., Halyard, M.Y., 

Colon-Otero, G., Andresen-Reid, M.L., Meyer, F.B. (2020). Mayo Clinic Alix 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 262-265. 



524 

Reid, E. E., James, W. D. (2015). The history of dermatology at the Woman‟s Medical 

College of Pennsylvania. International Journal of Women’s Dermatology, 1(2), 99–

103. DOI.: 10.1016/J.IJWD.2015.03.003. 

Remoe, S., Guinet, J. (2002). Dynamising national innovation systems. Publications de 

l‟OCDE. 

Retrospect of Twenty Years (1876 – 1896). (1896). In Twenty-First Annual Report of the 

President of the Johns Hopkins University, (pp.1–40). Baltimore: The Johns 

Hopkins Press.  

Rezaee, R., Keshtkar, V. (2013). Basic sciences curriculum in medical education. Journal 

of Advances in Medical Education & Professionalism,1(1), 28-32.  

Rodriguez-Farrar, H. B. (2006). Creating a Teaching Portfolio: A Handbook for Faculty, 

Teaching Assistants and Teaching Fellows. Rhode Island, USA: The Sheridan 

Center for Teaching and Learning. Brown University. 

Rogers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations. New York. 

Rogers, N. (1984). The Proper Place of Homeopathy: Hahnemann Medical College and 

Hospital in an Age of Scientific Medicine. Pennsylvania Magazine of History and 

Biography, 108(2), 179-202. 

Rohlfsen, C. J., Sayles, H., Moore, G. F., Mikuls, T. R., O‟Dell, J. R., McBrien, S., 

Johnson, T., Fowler, Z. D., Cannella, A. C. (2020). Innovation in early medical 

education, no bells or whistles required. BMC Medical Education, 20, 1–11. 

https://doi.org/10.1186/s12909-020-1947-6. 

Roman, B., Hayden, C., Overman, I. (2020).  Wright State University Boonshoft School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 410-413. 

Rose, S., Kogan, J.R., Bennett, N.L., Dlugos, D.J., Delaney, A., Schorr, R.,  Shea, J.A. 

(2020). Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 439-443. 



525 

Ross, S., Hauer, K., Van Melle, E., (2018). Outcomes are what matter: Competency-based 

medical education gets us to our goal. MedEdPublish, 7, 2, n. p. Retrieved from: 

https://www.mededpublish.org/manuscripts/1561. 

Rothwell, R. (1994). Towards the fifth-generation innovation process. Int. Market. Rev., 

11, 7-31. 

Rules of The Board Of Medical Practice. (n.d.). Vermont Department of Health. Retrieved 

from: http://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/REG_board-

of-medical-practice.pdf. 

Ruttan, V. W. (2001) Technology, Growth and Development: An Induced Innovation 

Perspective. Oxford University Press, New York. 

Ryan, M.S., Biskobing, D., Brinegar, L., DiGiovanni, S., Woleben, Ch. (2020). Virginia 

Commonwealth University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

538-541. 

Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of  

cognitive evaluation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 43 (3), 

450-461. 

Sa‟ei, A. (2013). Comparative research method: Quantitative, historical and fuzzy 

analysis, (pp. 10-50). Tehran. Iran.  

Safe Medical Devices Act of 1990, Pub. L. 101-629, 104 Stat. 4511. Retrieved from: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-104/pdf/STATUTE-104-

Pg4511.pdf. 

Saito, N. (2008). Medical Education in the United States, in the United Kingdom and in 

Japan. Retrieved from: 

http://www.jikei.ac.jp/eng/pdf/report%20Nayuta%20Saito.pdf. 

Savoia, M.C. (2020). University of California, San Diego School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 67-69. 



526 

Sbruieva, A. (2015). Integration of educational and research constituents of the process of 

specialists‟ professional training in the universities of developed countries. 

Порівняльна професійна педагогіка, 5 (3), 7-13. 

Schaefer, R. T. (2012). Sociology: A brief introduction. New York: McGraw-Hill. 

Schindler, D., Morrison, L., Gwinn, L., Weber, N., Duffy, J., Miller, Ch. (2020). Saint 

Louis University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

273-276. 

Schumpeter, J. A. (2005). Development. Journal of Economic Literature, 43 (1), 108-120. 

(Original work published 1932). 

Schumpeter, J. A. (1961). The theory of economic development. Oxford: Oxford 

University Press. 

Schumpeter, J. A. (1911/1934). The Theory of Economic Development. Harvard 

Univerisity Press, Cambridge MA. 

Schwartz, C. C., Ajjarapu, A. S., Stamy, C. D., Schwinn, D. A. (2018). Comprehensive 

history of 3-year and accelerated US medical school programs: a century in review. 

Medical education online, 23(1), 1530557. 

https://doi.org/10.1080/10872981.2018.1530557. 

Scott, S., Leuck, J.A., Allie, J., Bernas, J., Flynn, S. (2020). TCU and UNTHSC School of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 486-489. 

Scotchmer, S. (2004). Innovation and incentives. Cambridge, MA: MIT Press. 

Seifer, S. D. (1998). Recent and emerging trends in undergraduate medical education-

curricular responses to a rapidly changing health care system. Western Journal of 

Medicine, 168, 400-441. 

Servis, M. (2020). University of California, Davis School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 



527 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 54-56. 

Servant-Miklos, V. F. C. (2019). The Harvard Connection: How the Case Method 

Spawned Problem-Based Learning at McMaster University. Health Professions 

Education, 5(3), 163-171. https://doi.org/10.1016/j.hpe.2018.07.004. 

Simon, H. A. (1982). Models of Man. New York. 

Shah, Sh., Meisenberg, G. Opinions about Teaching Modalities: A Comparison between 

Faculty and Students.  (2012). Education Research International, ID 604052, 1–7. 

https://doi.org/10.1155/2012/604052. 

Shankel, T., Daniel-Underwood, L., Rogstad, D., Hayton, A., Thomas, T. (2020). Loma 

Linda University School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 46-

49. 

Shapiro, J. K. (2013, June 3). The Medical Device Amendments of 1976: The Statute That 

Went Awry. Retrieved from: https://www.thefdalawblog.com/2013/06/the-medical-

device-amendments-of-1976-the-statute-that-went-awry/ 

Shemtob, L. (2016). Reflecting on Reflection: A Medical Student‟s Perspective. Academic 

Medicine, 91(9), 1190-1191. doi: 10.1097/ACM.0000000000001303 

Shield, R.R., Tong, I., Tomas, M., Besdine, R.W. (2011). Teaching communication and 

compassionate care skills: an innovative curriculum for pre-clerkship medical 

students. Medical teacher, 33(8), e408-e416. 

Shykhnenko, K. (2020). The Review of the USA University Goals-Based Research 

Management and Administration Strategies to Ensure Growth, Stability and 

Retrenchment. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : 

науковий журнал, 10 (104), 448-460. DOI: 10.24139/2312-5993/2020.10/448-460. 

Slawson, R. G. (2012). Medical Training in the United States Prior to the Civil War*. 

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 17(1), 11-27. 

HTTPS://DOI.ORG/10.1177/2156587211427404. 



528 

Smelser, N. J. (2013). Comparative Methods in the Social Sciences. USA: Quid Pro 

Books. 

Smith, Ch. (1890). A Century of Patent Law. The Quarterly Journal of Economics, 5, 44-

69. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/1880832. 

Smith, M. (1904). The University and the Non-Professional Graduate Schools. In A history 

of Columbia University, 1754–1904, (pp.199–306). New York: The Columbia 

university press, The Macmillan company, agents. 

Smith, E. A. (1914). The Life and Letters of Nathan Smith, M.B., M.D. New Haven: Yale 

University Press London: Humphrey Milford Oxford University Press. 

Smith, L. (2009). New medical schools in the United States: forces of change past and 

present. Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 120, 

227-238. 

Smith, T. M. (2020, January, 17). Medical students: Learn why team-based care is so 

critical. ama-assn.org. Retrieved from https://www.ama-

assn.org/education/accelerating-change-medical-education/medical-students-learn-

why-team-based-care-so. 

Smithson, S., Beck Dallaghan, G., Crowner, J., Derry, L. T., Vijayakumar, A. (Ammu), 

Storrie, M., Daaleman, T. P. (2020). Peak Performance: A Communications-Based 

Leadership and Teamwork Simulation for Fourth-Year Medical Students. Journal of 

Medical Education and Curricular Development, e1–e5. 

HTTPS://DOI.ORG/10.1177/2382120520929990. 

Snyder, T. D. (1993). 120 years of American education: a statistical portrait. Washington, 

D.C.: U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement, 

National Center for Education Statistics. 

So, H. Y., Chen, P. P., Wong, G., Chan, T. (2019). Simulation in medical education. The 

journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 49(1), 52-57. 

https://doi.org/10.4997/JRCPE.2019.112. 

Solow, R. (1957). Technical change and the aggregate production function. Review of 

Economics and Statistics, 39, 312-320. 



529 

Sookne, K. (2017). Survey reveals current and future trends in clinical trial supplies 

market. Retrieved from: https://www.logisticsforthelifesciences.com/survey-reveals-

current-and-future-trends-clinical-trial-supplies-market 

Soto-Greene, M., Chen, S., Holland, B., Traba, Ch. (2020). Rutgers New Jersey Medical 

School. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 318-321. 

Spalding, J. A. (1916). Dr. Lyman Spalding: The Originator of the United States 

Pharmacopoeia. Boston: W. M. Leonard, publisher. 

Spalding, J. A. (1926). Dixi Crosby. Surgery, Gynecology and Obstetrics, 2, 539-543. 

Spangler, B. (2003, July). Facilitation. Beyond Intractability. Retrieved from: 

http://www.beyondintractability.org/essay/facilitation>. 

Speirs, J., Foxon, T. & Pearson, P. (2008). Review of Current Innovation Systems 

Literature in the context of Eco-Innovation. Measuring Eco-Innovation. EU, EU 

Sixth Framework Programme. 

Srinivasan, M., Wilkes, M., Stevenson, F., Nguyen, Th., Slavin, S. (2007). Comparing 

Problem-Based Learning with Case-Based Learning: Effects of a Major Curricular 

Shift at Two Institutions.  Academic Medicine, 82(1), 74-82. doi: 

10.1097/01.ACM.0000249963.93776.aa 

Stahnisch, F. W., Verhoef, M. (2012). The Flexner report of 1910 and its impact on 

complementary and alternative medicine and psychiatry in North America in the 

20
th
 century. Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM, 

2012, 1-10. 

Stanford Medicine. About the Stanford Interdisciplinary PhD Program in Stem Cell and 

Regenerative Medicine. Retrieved from: 

https://med.stanford.edu/stemcell/phd/about.html.  

Stanford Medicine. Clinical Trials. Anti-thrombotics for Adults Hospitalized With COVID-

19 (ACTIV-4). Retrieved from: https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-

trials.html.html?ctid=NCT04505774&conditionId=&serviceLineId=&condition=. 

https://www.logisticsforthelifesciences.com/survey-reveals-current-and-future-trends-clinical-trial-supplies-market
https://www.logisticsforthelifesciences.com/survey-reveals-current-and-future-trends-clinical-trial-supplies-market
https://med.stanford.edu/stemcell/phd/about.html
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT04505774&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT04505774&conditionId=&serviceLineId=&condition=


530 

Stanford Medicine. Clinical Trials. COVID-19: Pediatric Research Immune Network on 

SARS-CoV-2 and MIS-C. Retrieved from: https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-

all-

trials.html.html?ctid=NCT04588363&conditionId=&serviceLineId=&condition=.  

Stanford Medicine. Clinical Trials. Virtual Reality Glove for Hand and Arm Rehabilitation 

After Stroke. Retrieved from: https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-

trials.html.html?ctid=NCT03741400&conditionId=&serviceLineId=&condition=.  

Stanford Medicine. Clinical Trials. Validation of Smartphone App for Head and Neck 

Cancer Control and Patient Support. Retrieved from: 

https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-

trials.html.html?ctid=NCT03832686&conditionId=&serviceLineId=&condition=.  

Stanford Medicine. Research. Retrieved from: 

https://med.stanford.edu/stemcell/research.html.  

Stausberg, M. (2011). Comparison. In M. Stausberg & S. Engler (Eds.), Routledge 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion, (pp. 21-39). Florence: 

Routledge.  

Steinshouer, B. J. (n.d.). Medical schools in the 1930s. Retrieved from: 

https://www.theclassroom.com/medical-schools-1930s-8432730.html. 

Sterling, G.H., Karras, D., Kaplan, L.I., Peet, A., Salerno, D.,  LaRussa M. (2020). Lewis 

Katz School of Medicine at Temple University Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

431-433. 

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and 

paradigms. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity, (pp. 3–15). New York: 

Cambridge University Press. 

Sternberg, R. J. (1999). Handbook of creativity. Cambridge University Press. Tellis, G. 

(2013). Creating a culture for unrelenting innovation. Retrieved from: http://www-

bcf. usc.edu/~tellis/MWorld.pdf. 

https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT04588363&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT04588363&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT04588363&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT03741400&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT03741400&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT03832686&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://clinicaltrials.stanford.edu/browse-all-trials.html.html?ctid=NCT03832686&conditionId=&serviceLineId=&condition=
https://med.stanford.edu/stemcell/research.html


531 

Stenzel, T. (2007). The diffusion of renewable energy technology – Interactions between 

utility strategies and the institutional environment. Centre for Environmental Policy. 

Imperial College, London. 

Stevenson, D. (1997). Information and communications technology in UK schools. An 

independent inquiry. London: Independent ICT in Schools Commission. 

Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980, Pub. L. No. 96-480, 94 Stat. 2311. 

Retrieved from: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-

94/pdf/STATUTE-94-Pg2311.pdf. 

Stewart, L.A. (2011). The Impact of Regulation on Innovation in the United States: A 

Cross-Industry Literature Review. Information Technology & Innovation 

Foundation. Retrieved from: https://itif.org/publications/2011/11/14/impact-

regulation-innovation-united-states-cross-industry-literature-review. 

Stolle, Ch., Goerss, B., Watkins, M. (2005). Implementing Portfolios in a Teacher 

Education Program. Issues in Teacher Education, 14(2), 25-43. 

Sushchenko, L. О., Sushchenko, R. V. (2020). Pedagogical Innovation: Search for New 

Resources in Education. Вісник Запорізького національного університету: 

Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 1, 28-33. 

Szumowski, W. (1907). Galicya pod wzgędem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego, 

pierwszego protomedyka: 1772–1783. Lwiw. 

Takeuchi, J. S., Smith, N. M., Mortimer, A. M. (1983). Innovative models of medical 

education in the United States today: an overview with implications for curriculum 

and program evaluation. Medical Education and Societal Needs: A Planning Report 

for the Health Professions. Washington, DC: The National Academies Press. 

Tan, W., Zhou, J., Qiu, J., Wang, X., Yan, Y., Qin, F., Dai, W. (2018). Practice and 

Reflection on Innovation and Entrepreneurship Education in Medical Colleges and 

Universities in China. In Proceedings of the 8th International Conference on 

Education, Management, Information and Management Society (EMIM 2018), 

Shenyang, China 28 – 30 June 2018. Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research (Vol. 250, pp. 190-194). Atlantis Press. 



532 

Taylor, R., Cutright, A. (2020). University of Nebraska Medical Center College of 

Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 294-297. 

Team-based care. (2020). cdn.edhub.ama-assn.org. Retrieved from https://cdn.edhub.ama-

assn.org/ama/content_public/multimedia/team_based_care_module_summary.pdf?E

xpires=1615187231&Signature=3-UMtjT-

G4zi5UWEOPXMgehTpttCmZ7~klvU8uxcRJj922t1tpbnQX-

tZzjAnxywO59iNmUI8zQToXXXqina-QCwQ-6B1gFwdmrga0E04lmz-

X7vxdFVbOY9TqwIdqyGkfm10vKrAlBPj7VsNHiuUsclnmmoIoXR4faDEItHTHt

0bFMz6trzSuJCnMEvGJD49DzzPQh1d~i1duQ5YvfJINSGfCqBTNg9OPTdBc7JO

QPRKEtVj0QUgQfS6wLW9I-

NVmOQWgMbQJkCeREIPj6eZNweW9xLQkWOzRUPPCyzvPBYg7XNDLLVt7

Ukygsci6Xj-DXNDD6Kyyn15VB0nEzElQ__&Key-Pair-

Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA 

Teamwork Makes the (Medical School) Dream Work. (n.d.). students-residents.aamc.org. 

Retrieved from https://students-residents.aamc.org/applying-medical-

school/article/teamwork-makes-medical-school-dream-work/ 

Terregino, C.A., Pradhan, A., Afran, J., Chin, M.M., Copeland, H. L., Lebeau, R., 

Glendinning, D., Corbett, S.A., Kim, S, Weber, P.F.  (2020). Rutgers Robert Wood 

Johnson Medical School. Academic Medicine: Journal of the Association of 

American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education 

in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 322-326. 

Texas Administrative Code, Title 22, Part 9. Retrieved from:  

http://txrules.elaws.us/rule/title22_part9. 

Thatcher, Ch., Olarsch Nestler, E., Held, M.R. (2020). University of Connecticut School 

of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 79-82. 



533 

The Bayh-Dole Act (P.L. 96-517, amendments to the Patent and Trademark Act of 1980): 

the next 25 years: hearing before the Subcommittee on Technology and Innovation, 

Committee on Science and Technology, House of Representatives, One Hundred 

Tenth Congress, first session, July 17, 2007. (2008). Washington: U.S. Government 

Printing Office. 

The Harvard Medical School and Harvard College. (1909, November 12). Science. New 

Series, 30(776), 679-680. 

The Historians of Greece. The History of Herodotus. Volume II. (1909). (G. Rawlinson, 

Trans. in Eng.). New York: Tandy-Thomas Co. Retrieved from: 

https://oll.libertyfund.org/title/the-history-vol-2#lf1300-02_label_240. 

The Road to Becoming a Doctor. Association of American Medical Colleges. 2020. 

aamc.org. Retrieved from: https://www.aamc.org/system/files/2020-11/aamc-road-

to-becoming-doctor-2020.pdf  

The sustainable scale project. Ecosystem Functions and Services. Retrieved from: 

http://www.sustainablescale.org/ConceptualFramework/UnderstandingScale/BasicC

oncepts/EcosystemFunctionsServices.aspx.  

Thibault, G. E. (2020). The future of health professions education: Emerging trends in the 

United States. FASEB BioAdvances, 2, 685-694. 

Thomas, A.M., Page, R., Gillies, R., Loomer, K., Braun, K., Merchen, L., Nichols, C., 

Russell, B., Fly, Ch., Morris, A., Martin, K., Tews, M., Douglas Miller, D. (2020). 

Medical College of Georgia at Augusta University. Academic Medicine: Journal of 

the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

136-139. 

Thomas, P.A., Wilson-Delfosse, A.L., Mehta, N., Papp, K. K., Bierer, S.B., Isaacson, J.H. 

(2020). Case Western Reserve University School of Medicine, Including the 

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

396-401. 

http://www.sustainablescale.org/ConceptualFramework/UnderstandingScale/BasicConcepts/EcosystemFunctionsServices.aspx
http://www.sustainablescale.org/ConceptualFramework/UnderstandingScale/BasicConcepts/EcosystemFunctionsServices.aspx


534 

Thomas, R. K. (2016). Medical School at a Glance. 1
st
 ed. West Sussex, UK: Wiley-

Blackwell. 

Thompson, B., Moser, E.M., Gonzalo, J.D., Wolpaw, D. R., Dreibelbis, T.D., Wolpaw, 

T.M. (2020). Penn State College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

434-438. 

Thompson, T.L., Molter, R., Bell, H., Vance, S. (2020). Central Michigan University 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 236-239. 

Tierney, W., Lanford, M. (2016). Conceptualizing Innovation in Higher Education, 31, 1-

40. 10.1007/978-3-319-26829-3_1. 

Twenty-Second Annual Report of the President of the Johns Hopkins University. (1897). 

Baltimore: The Johns Hopkins Press. 

Twenty-Third Annual Report of the President of the Johns Hopkins University. (1898). 

Baltimore: The Johns Hopkins Press. 

Twenty-Fourth Annual Report of the President of the Johns Hopkins University. (1899). 

Baltimore: The Johns Hopkins Press.  

USC enrolling for phase 3 clinical trial to test COVID-19 monoclonal antibody treatment. 

Retrieved from: https://keck.usc.edu/usc-enrolling-for-phase-3-clinical-trial-to-test-

covid-19-monoclonal-antibody-treatment/.  

UCI Health. Evaluation of Virtual Reality Renal Models as Educational and Preoperative 

Planning Tools for Partial Nephrectomy: A Pilot Study. Retrieved from: 

http://www.ucihealth.org/clinical-trials/cancer-clinical-trial/kidney/evaluation-of-

virtual-reality-renal-models-as-educational-and-preoperative-planning-tools-for-

parti.  

United States Judiciary Committee. (1994). The Bayh-Dole Act, a Review of Patent Issues 

in Federally Funded Research: Hearing Before the Subcommittee on Patents, 

Copyrights and Trademarks of the Committee on the Judiciary, United State Senate; 

https://keck.usc.edu/usc-enrolling-for-phase-3-clinical-trial-to-test-covid-19-monoclonal-antibody-treatment/
https://keck.usc.edu/usc-enrolling-for-phase-3-clinical-trial-to-test-covid-19-monoclonal-antibody-treatment/
http://www.ucihealth.org/clinical-trials/cancer-clinical-trial/kidney/evaluation-of-virtual-reality-renal-models-as-educational-and-preoperative-planning-tools-for-parti
http://www.ucihealth.org/clinical-trials/cancer-clinical-trial/kidney/evaluation-of-virtual-reality-renal-models-as-educational-and-preoperative-planning-tools-for-parti
http://www.ucihealth.org/clinical-trials/cancer-clinical-trial/kidney/evaluation-of-virtual-reality-renal-models-as-educational-and-preoperative-planning-tools-for-parti


535 

One Hundred Third Congress, Second Session on Public Law 96-517; April 19, 

1994. Washington: U.S. Government Printing Office. 

University of Illinois Chicago. Bioengineers design coronavirus model. Retrieved from: 

https://bme.uic.edu/news-stories/bioengineers-design-coronavirus-model/.  

University of Columbia. Irving Institute for Clinical and Translational Research. 

Retrieved from: https://www.irvinginstitute.columbia.edu/.  

University of Iowa Health Care. Eric Hoffman, PhD. Retrieved from: 

https://medicine.uiowa.edu/radiology/profile/eric-hoffman.  

University of Maryland School of Medicine. (n.d.). Just the facts. Retrieved from: 

https://www.medschool.umaryland.edu/media/SOM/About-Us/docs/JusttheFacts7-

19. 

U.S. Department of Health and Human Services (2020). What Are Clinical Trials and 

Studies? Retrieved from: https://www.nia.nih.gov/health/what-are-clinical-trials-

and-studies.  

U.S. Food and Drug Administration (2018). What Are the Different Types of Clinical 

Research? Retrieved from: https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-

patients-need-know/what-are-different-types-clinical-research.  

Van Le-Bucklin K., Stamos, M., Youm, J. (2020). The University of California, Irvine 

School of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 57-60. 

Verganti, R. (2009). Design-driven innovation: changing the rules of competition by 

radically innovating what things mean. Boston, MA: Harvard Business Press. 

Verma, S., Paterson, M., & Medves, J. (2006). Core Competencies for Health Care 

Professionals: What Medicine, Nursing, Occupational Therapy, and Physiotherapy 

Share. Journal of Allied Health, 35, 2, 109-116. 

VCU. Virginia Commonwealth University (2020a). VCU Health develops in-house test 

for COVID-19. Retrieved from: https://pathology.vcu.edu/news/2020/news/vcu-

health-develops-in-house-test-for-covid-19/. 

https://bme.uic.edu/news-stories/bioengineers-design-coronavirus-model/
https://medicine.uiowa.edu/radiology/profile/eric-hoffman
https://www.nia.nih.gov/health/what-are-clinical-trials-and-studies
https://www.nia.nih.gov/health/what-are-clinical-trials-and-studies
https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/what-are-different-types-clinical-research
https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/what-are-different-types-clinical-research
https://pathology.vcu.edu/news/2020/news/vcu-health-develops-in-house-test-for-covid-19/
https://pathology.vcu.edu/news/2020/news/vcu-health-develops-in-house-test-for-covid-19/


536 

VCU. Virginia Commonwealth University (2020b). Molecular Diagnostics Clinical 

Trials. Retrieved from: https://pathology.vcu.edu/research/molecular-diagnostics-

clinical-trials/.  

Wagner, D.P., Mavis, B.E., Sousa, A.C. (2020). Michigan State University College of 

Human Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 240-244. 

Wales, P.S., Henson, L.C., Vieweg, J. W. (2020). Nova Southeastern University Dr. Kiran 

C. Patel College of Allopathic Medicine. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

111-114. 

Wang, C. L., Ahmed, P. K. (2004). Leveraging knowledge in the innovation and learning 

process at GKN. International Journal of Technology Management, 27 (6/7), 674-

688. 

Wang, Y., Lo, H., Yang, Y. (2004). The constituents of core competencies and firm 

performance: evidence from high-technology firms in China. Journal of 

Engineering and Technology Management, 21, 249-280. 

Wartime and New Opportunities. 1940 – 1958. The Growth of Organized Research and 

Consolidation of the Parnassus Campus. (n.d.). Retrieved from: 

https://history.library.ucsf.edu/1940. 

Wartman, S. A. (2019). The empirical challenge of 21
st 

century medical education. 

Academic Medicine, 94(10),1412-1415. 

Watson, A., MacDowell C., Khodorov, G., Tartaglia, J., Weber, P. (2018). Assessing 

Entrepreneurial Characteristics of Healthcare Students Participating in an 

Entrepreneurial-Medicine Curriculum. MedEdPublish, 7,(2), e1 – e 15, 

https://doi.org/10.15694/mep.2018.0000101.1 

Weckowska, D. M. (2015). Learning in university technology transfer offices: 

transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of 

academic research. Technovation, Vol. 41-42, 62-74. 

https://pathology.vcu.edu/research/molecular-diagnostics-clinical-trials/
https://pathology.vcu.edu/research/molecular-diagnostics-clinical-trials/


537 

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled systems. 

Administrative Science Quarterly, 21 (1), 1-19. 

Weiskotten, H. G., Schwitalla, A. M., Cutter, W. D., Anderson, H. H. (1940). Medical 

education in the United States 1934-1939: prepared for the Council on medical 

education and hospitals of the American medical association. Chicago: American 

medical association. 

Weller, T. H. (2004). Growing Pathogens in Tissue Cultures: Fifty Years in Academic 

Tropical Medicine, Pediatrics, and Virology. Boston: Boston Medical Library. 

Wershof Schwartz, A., Abramson, J. S., Wojnowich, I., Accordino, R., Ronan, E. J., 

Rifkin, M. R. (2009). Evaluating the impact of the humanities in medical education. 

The Mount Sinai journal of medicine, New York, 76(4), 372-380. 

HTTPS://DOI.ORG/10.1002/MSJ.20126. 

Wilkinson, D. Y. (1992). The 1850 Harvard Medical School dispute and the admission of 

African American students. Harvard Library Bulletin, 3 (3), 13–27. Retrieved from: 

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42663111. 

Williams, B. (2005). Case based learning – a review of the literature: is there scope for this 

educational paradigm in prehospital education? Emergency Medicine Journal, 22, 

577-581. 

Williams, J. E., Lewis, Jr. (2010). Post Graduation Status of National Science Foundation 

Engineering Research Centers. Report of a Survey of Graduated ERCs, Prepared for 

the National Science Foundation by SciTech Communications LLC, January. 

Williams, S.C., Jansen, M., Pomeroy, B.J. (2020). Texas Tech University Health Sciences 

Center School of Medicine, Lubbock. Academic Medicine: Journal of the 

Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical 

Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 Schools, 

500-503. 

Willis, B.C., Lytle, Ch., Dupper, M., Tyrrell, R., Morrison, E.H., Davis, K., Barton, K., 

Deas, D. (2020). University of California, Riverside School of Medicine. Academic 

Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A 



538 

Snapshot of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports 

From 145 Schools, 63-68. 

Winkel, A. F., Yingling, S., Jones, A. A., Nicholson, J. (2017). Reflection as a Learning 

Tool in Graduate Medical Education: A Systematic Review. Journal of graduate 

medical education, 9(4), 430-439. https://doi.org/10.4300/JGME-D-16-00500.1. 

Winskel, M., Moran, B. (2008). Innovation theory and low carbon innovation: Innovation 

processes and innovations systems. Edinburgh University. 

What Is Facilitation? (n.d.) Talent Development Glossary Terms. Retrieved from: 

https://www.td.org/talent-development-glossary-terms/what-is-facilitation 

Whitman, N. A. (1988). Peer Teaching: To Teach Is To Learn Twice. ASHE-ERIC Higher 

Education Report No. 4, 1988. Washington, D.C.: Association for the Study of 

Higher Education. 

Whitman, G., Raymond, R. (2009). Bending the Productivity Curve: Why America Leads 

the World in Medical Innovation. Policy Analysis, 654. Retrieved from: 

https://www.cato.org/policy-analysis/bending-productivity-curve-why-america-

leads-world-medical-innovation. 

Wojciech, P. (2009). Basic sciences in medical education: Why? How? When? Where? 

Medical Teacher, 31(9), 787-789. DOI: 10.1080/01421590903183803. 

Wojtczak, A. (2002). Glossary of medical education terms: Part 3. Medical Teacher, 

24(4), 450-453. https://doi.org/10.1080/014215902100000086. 

Wood, S.K., DiCorcia, M. (2020). Charles E. Schmidt College of Medicine at Florida 

Atlantic University. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 99-102. 

Woodman, R. W., Sawyer, J. E., Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational 

creativity. Academy of Management Review, 18 (2), 293-321. 

Woods, M.B., Farr, N.M., Ainsworth, M. (2020). University of Texas Medical Branch 

Galveston. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical 

Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States 

and Canada: Reports From 145 Schools, 513-518. 

https://doi.org/10.1080/01421590903183803


539 

World Bank. (2010). Innovation Policy: A Guide for Developing Countries. Washington, 

DC: The World Bank. Retrieved from: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2460. 

Wright, M. C., Phillips-Bute, B. G., Petrusa, E. R., Griffin, K. L., Hobbs, G. W., Taekman, 

J. M. (2009). Assessing teamwork in medical education and practice: Relating 

behavioural teamwork ratings and clinical performance. Medical Teacher, 31(1), 

30-38. DOI:10.1080/01421590802070853. 

Wyatt, I. D., Hecker, D. E.  (2006). Occupational changes during the 20
th
 century: 

professional, managerial, clerical, sales, and service workers (except private 

household service workers) grew from one-quarter to three-quarters of total 

employment between 1910 and 2000; laborers (except mine laborers), private 

household service workers, and farmers lost the most jobs over the period. Monthly 

Labor Review, 129(3), 35-57. 

Xiong, L.,  Giese, A.-K., Pasi, M.,  Charidimou, A.,  van Veluw, S.,  Viswanathan, A. 

(2018). How to Organize a Journal Club for Fellows and Residents. Stroke, 49, 

e283–e285. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021728 

Yale (2021). Research, Clinical & Data Driven Responses to COVID-19. Retrieved from: 

https://covid.yale.edu/news-article/29405/.  

Yang, R. (2012). Academic entrepreneurialism in a context of altered governance: Some 

reflections of higher education in Hong Kong. Globalisation, Societies and 

Education, 10 (3), 387-402. 

Yang, C. C. (2015). The integrated model of core competence and core capability. Total  

Quality Management & Business Excellence, 26 (1-2), 173-189. 

Yarbrough, T.L., Yang, C. (2020). California Northstate University College of Medicine. 

Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 

95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the United States and 

Canada: Reports From 145 Schools, 33-37. 

Your Doctor‟s Education. (2000). Journal of the American Medical Association, 284 (9), 

1198. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.021728
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.021728
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.021728
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.021728
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.021728
https://covid.yale.edu/news-article/29405/


540 

Zehle, Ch., Huggett, K., Moore, J., Nicholas, C. (2020). The University of Vermont Larner 

College of Medicine. Academic Medicine: Journal of the Association of American 

Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot of Medical Student Education in the 

United States and Canada: Reports From 145 Schools, 525-529. 

Zhang, J. (2018). Technology, research and professional learning: constructing 

intellectual exchange in the rise of network society. Singapore: Springer. DOI: 

10.1007/978-981-13-0818 

Zhou, C., Etzkowitz, H. (2021). Triple Helix Twins: A Framework for Achieving 

Innovation and UN Sustainable Development Goals. Sustainability, 13, 6535. 

https://doi.org/10.3390/su13126535. 

Ziring, D., Berg, K., Mingioni, N., Papanagnou, D., Vaid, U.,  Herrine, S. (2020). Sidney 

Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University. Academic Medicine: 

Journal of the Association of American Medical Colleges, 95(9), Supl. A Snapshot 

of Medical Student Education in the United States and Canada: Reports From 145 

Schools, 444-448. 

200 years of American medicine (1776–1976). (n.d.). Retrieved from: 

https://www.nlm.nih.gov/hmd/pdf/200years.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



541 

ДОДАТКИ 

Додаток А. 

Довідки про впровадження 

Додаток А.1 

 



542 

 

 

 

 



543 

Додаток А.2 

 

 

 

 

 



544 

 

  

 



545 

Додаток А.3 

 

 

 

 



546 

Додаток А.4 

 

 

 



547 

Додаток А.5 

 

 



548 

 

 

 



549 

Додаток А.6 

 



550 

Додаток А.7 

 

 



551 

Додаток А.8 

 

 



552 

 

 



553 

Додаток Б 

Відомості про апробацію 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено на наукових 

конференціях різних рівнів: 

міжнародних конференціях та семінарах – 

«Економіка, освіта, охорона здоров‟я в сучасному світі» (Бердянськ, 2014) – 

очна; 

«Scientific Research – 2017: Theoretical and Practical Value» (Nowy Sacz, 2017) – 

очна; 

«Modern Methods, Innovations and Operational Psychology and Pedagogics» 

(Lublin, 2017) – заочна; 

«Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, 

інновації» (Тернопіль, 2017) – очна; 

«Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and 

Poland» (Stalowa Wola, 2018) – заочна; 

«Modernization of the Educational System: World Trends and National 

Peculiarities» (Kaunas, 2019) – заочна; 

 «Language, Culture, Communication in the Expanding Intellectual Space» 

(Czestochowa, Zaporizhzhia, Lviv, 2019) – очно-дистанційна; 

«Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (Суми, 2019, 

2020) – очна, дистанційна; 

«Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти» (Харків, 2020) – заочна; 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін» (Суми, 2020, 2021) – дистанційна; 

«Innovative methods for the organization of educational process for medical 

students in Ukraine and EU countries» (Wloclawek, 2020) – дистанційна; 

«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах 

євроінтеграції» (Мукачево, 2020) – заочна; 
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«Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки» (Одеса, 2020) – 

заочна; 

«Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» 

(Запоріжжя, 2021) – заочна; 

 «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» 

(Дніпро, 2021) – дистанційна; 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика» (Харків, 2021) – заочна; 

«Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021 (Харків, 

2021) – дистанційна; 

«Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, 

педагогічний та філософський аспекти» (Тернопіль, 2021) – заочна; 

«Гуманітарні науки: сучасна наукова парадигма» (Полтава, 2021) – 

дистанційна. 

всеукраїнських конференціях та семінарах – 

«Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні 

проблеми в медицині)» (Запоріжжя, 2020, 2021) – очна, дистанційна; 

«Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 

(Запоріжжя, 2020, 2021) – дистанційна; 

«Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» 

(Київ, 2021) – заочна; 

«Освітній простір: від сучасного – у майбутнє» (Слов‟янськ, 2021) – 

дистанційна; 

«Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запоріжжя, 2021) – 

дистанційна; 

«Чорноморські наукові студії» (Одеса, 2021) – дистанційна. 
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університетських заходах  

засідання кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного 

університету (Запоріжжя, 2018–2021)  – очна, дистанційна; 

засідання кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (Суми, 2020–2021) – очна, дистанційна. 
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Додаток В 

СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні наукові результати дослідження висвітлено 

в таких працях автора 

 

Монографії 

1. Куліченко, А. К. (2021). Інноваційна діяльність медичних коледжів 

університетів США: історія та сучасність: монографія. Суми: ФОП Цьома С. П. 

2. Куліченко, А. К. (2015). Система медичної освіти у США: особливості 

організації у ХХІ ст. У В. Дучмал, Т. Несторенко (Ред.), Соціально-економічні 

проблеми просторового розвитку, (сс. 184-192). Бердянськ: Видавець Ткачук  

О. В. 

3. Куліченко, А. К. (2017). Питання про сучасний університет у педагогічній 
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10.31475/ped.dys.2018.25.01. 
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педагогічні 

науки, 

13.00.04 

31. 2015 Коновальчук І. І. Теоретичні та 

технологічні засади 

реалізації інновацій 

у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

педагогічні 

науки, 

13.00.01 

32. 2015 Чумак О. В. Інноваційна діяльність 

як чинник розвитку 

суспільства в умовах 

глобалізації 

філософські 

науки, 

09.00.03 

33. 2016 Ковальчук О. М.  Підготовка магістрів 

гуманітарних 

спеціальностей до  

інноваційної 

професійної діяльності 

в умовах ступеневої 

освіти 

педагогічні 

науки, 

13.00.04 

34. 2016 Чудакова  

В. П. 

Формування 

психологічної 

готовності персоналу 

освітніх організацій до 

інноваційної діяльності 

психологічні 

науки,  

19.00.10 

35. 2017 Золотарьова Г. М. Інноваційні педагогічні 

технології 

при підготовці вчителів 

у Німеччині 

педагогічні 

науки, 

13.00.01 
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36. 2019 Андрєєв А. М. Теоретико-методичні 

засади підготовки 

майбутнього вчителя 

фізики до організації 

інноваційної діяльності 

учнів у навчальному 

процесі 

педагогічні 

науки, 

13.00.04 

37. 2020 Меняйло В. І. Теоретичні і методичні 

засади 

підготовки майбутніх 

докторів філософії 

до дослідницько-

інноваційної діяльності 

педагогічні 

науки, 

13.00.04 

38. 2020 Цюняк О. П. Система професійної 

підготовки майбутніх 

магістрів початкової 

освіти до інноваційної 

діяльності 

педагогічні 

науки, 

13.00.04 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Класифікація медичних шкіл Сполучених Штатів Америки за  

А. Флекснером, 1910. 

Систематизовано за (Flexner, 1910, с. 28-31; 71, 77-89). 

1-й тип /  

Категорія А 

2-й тип /  

Категорія В 

3-й тип / Категорія 

С 

 усі заклади освіти є 

частиною 

університетів; 

 вимоги до вступу: 2 

або 3 роки навчання в 

гуманітарному 

коледжі; 

 лабораторії та 

кафедри мають гідне 

матеріально-технічне 

забезпечення, 

управління 

  не всі заклади освіти є 

частиною університетів; 

 вимоги до вступу: 

закінчення середньої 

школи або 

еквівалентних середніх 

закладів освіти 

(визнана/акредитована 

середня школа); 

 у середньому 2 кафедри 

мають необхідне 

матеріально-технічне 

забезпечення, 

управління 

 вимоги до 

вступу: 

навчання в 

початковій або 

середній 

школі. 

Категорія В1 Категорія В2 Категорія В3 

 ретельний відбір 

майбутніх студентів; 

 більш-менш 

обладнані 4 кафедри, 

існує організований 

процес навчання та 

подекуди панує 

майже вільний 

науковий дух; 

 є невелика бібліотека 

та анатомічний музей; 

  посереднє фінансове 

забезпечення 

 обладнано 2 кафедри; 

  відсутній вільний 

науковий дух; 

  викладацький склад 

складається із лікарів-

практиків, яких не 

навчали за науковим 

методом; 

 відсутність студентів 

у лабораторіях; 

 практично відсутні 

анатомічний музей та 

бібліотечні фонди; 

 розподіл фінансових 

ресурсів між 

викладачами та 

наглядовою радою 

 обладнано 

принаймні 1 

кафедру; 

 практично відсутня 

навчальна 

матеріально-

технічна база; 

 порушено освітній 

процес; 

  малочисельний 

«універсальний» 

викладацький склад; 

 відсутні 

анатомічний музей 

та бібліотечні 

фонди; 

 відсутнє фінансове 

забезпечення 
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Додаток Е 

 

Рис. Е.1. Приклади патентів, зареєстрованих у період з 1790 р. по 1839 р.  

Джерело: (Ellsworth, 1840). 
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Рис. Е.2. Приклади патентів, зареєстрованих у період з 1790 р. по 1839 р.  

Джерело: (Ellsworth, 1840). 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Коротка характеристика законів США про медичні прилади ХХІ ст. 

Рік та назва закону  Характеристика  

2002, Закон про плату за користування та 

модернізацію медичних виробів.  

 

Надано УКПЛ повноваження щодо 

збору плати за користування окремими 

предпродажними заявками на медичні 

вироби, щоб допомогти УКПЛ підвищити 

ефективність, якість та передбачуваність 

поданих медичних виробів. 

Запроваджено програму 

«Визначення малого бізнесу», щоб 

дозволити знизити плату за дозвіл для 

малих підприємств. 

Сформульовано цілі ефективності 

УКПЛ для прийняття рішень щодо певних 

подань на ринку. 

Встановлено нові нормативні 

вимоги до «перероблених» пристроїв. 

Дозволена електронна реєстрація 

фірм, що виробляють медичні вироби. 

Створено Управління комбінованих 

продуктів 

2007, Закон про внесення змін до УКПЛ 

 

Повторно дозволено брати плату за 

користування медичним приладом, 

уточнено час передпродажного огляду. 

Здійснення реєстрації та збереження 

переліку в електронному вигляді. 

Зобов‟язання УКПЛ створити 

унікальну систему ідентифікації приладів 

та нанесення унікального ідентифікатора 

на етикетки приладів 

2012, Закон про безпеку та інновації 

УКПЛ. 

Повторно дозволено плату за 

користування медичним приладом, 

зокрема уточнено час передпродажного. 

Створено прямий шлях «De Novo», 

що дозволив відносити нові пристрої з 

низьким та середнім рівнем ризику до 

класу I або II (а не до класу III) без 

необхідності подавати попередньо 510 (к). 

Дозвілено УКПЛ працювати з 

іноземними урядами для оптимізації вимог 

регулювання. 

УКПЛ зобов‟язано надавти 

змістовний огляд на запит власника 

подання для прийняття важливих рішень 

2016, Закон про лікування у ХХІ ст. Доручено створити або переглянути 

політику та процеси, призначені для 

пришвидшення доступу пацієнтів до нових 

медичних приладів 
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Збільшено оцінку населення, 

необхідну для отримання статусу приладу 

для гуманного використання з «менше 

4000» до «не більше 8000» хворих у США 

на рік. 

Уповноважено УКПЛ переглянути 

нормативи регулювання комбінованих 

продуктів. 

Запровадження в законодавстві 

кодифікації процесу подання заявок на 

визнання/невизнання стандарту. 

Розтлумачено, як можна регулювати 

певні цифрові медичні товари, із 

визначенням категорії медичного 

програмного забезпечення, які можуть або 

не можуть регулюватися як прилади 

2017, Закон про повторне затвердження 

УКПЛ. 

Повторно дозволено плату за 

користування медичним приладом. 

Затверджено класифікацію деталей, 

не пов‟язану з  класифікацією батьківських 

приладів. 

Зобов‟язання УКПЛ провести хоча 

б один пілотний проєкт для вивчення того, 

як реальні факти можуть покращити 

постмаркетингове інспектування 

 

Систематизовано за (A History of Medical..., n.d.). 
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Додаток З 

Таблиця З.1 

Діючі акредитовані алопатичні медичні коледжі (школи) США 

(станом на І півріччя 2021 року) 

№ 

з/п 

Штат, місто Назва освітнього закладу 

англійською мовою 

Назва освітнього 

закладу 

українською мовою 

1. Айова,  

Айова Сіті 

University of Iowa Roy J. and 

Lucille A. Carver College of 

Medicine 

Медичний коледж Роя 

Дж. та Люсіль А. Карвер 

Університету штату 

Айова 

2. Алабама,  

Бірмінгем 

University of Alabama 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Алабама 

3. Алабама,  

Мобайл 

University of South Alabama 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Південна Алабама 

4. Арізона,  

Тусон 

The University of Arizona 

College of Medicine – Tucson 

Медичний коледж 

Університету штату 

Арізона – Тусон 

5. Арізона,  

Фенікс 

The University of Arizona 

College of Medicine – Phoenix 

Медичний коледж 

Університету штату 

Арізона – Фенікс 

6. Арканзас,  

Літл Рок 

University of Arkansas for 

Medical Sciences College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету медичних 

наук штату Арканзас  

7. Вашингтон,  

Сіеттл 

University of Washington School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Вашингтон  

8. Вашингтон,  

Спокан 

Washington State University 

Elson S. Floyd College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Елсона С. Флойда 

Університету штату 

Вашингтон 

9. Візконзін,  

Мільвокі 

Medical College of Wisconsin Медичний коледж штату 

Візконзін 

10. Візконзін,  

Медісон 

University of Wisconsin School 

of Medicine and Public Health 

Школа медицини та 

громадського здоров‟я 

Університету штату 

Візконзін 

11. Вермонт,  

Барлінгтон 

The Robert Larner, M.D. College 

of Medicine at the University of 

Vermont 

Медичний коледж 

Роберта Ларнера, 

доктора медицини, 

Університету штату 

Вермонт 

12. Вірджинія,  

Норфолк 

Eastern Virginia Medical School Медична школа штату 

Східна Вірджинія 
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13. Вірджинія, 

Шарлотсвілл 

University of Virginia School of 

Medicine 

Школа медицини 

Університету штату 

Вірджинія  

14. Вірджинія,  

Річмонд 

Virginia Commonwealth 

University School of Medicine 

Медична школа 

університету 

Співдружності 

Вірджинії 

15. Вірджинія,  

Роанок 

Virginia Tech Carilion School of 

Medicine 

Медична школа Tech 

Carilion штату 

Вірджинія  

16. Гаваї,  

Гонолулу 

John A. Burns School of 

Medicine University of Hawaii at 

Manoa 

Медична школа Джона 

А. Бернза, Гавайського 

Університету в Маноа 

17. Джорджія,  

Атланта 

Emory University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Еморі 

18. Джорджія,  

Огаста 

Medical College of Georgia at 

Augusta University 

Медичний коледж штату 

Джорджія в 

Університеті Августи 

19. Джорджія,  

Мейкон 

Mercer University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Мерсера 

20. Джорджія,  

Атланта 

Morehouse School of Medicine Школа медицини 

Морхауса 

21. Західна Віджинія, 

Хантінгтон 

Marshall University Joan C. 

Edwards School of Medicine 

Медична школа Джоан 

К. Едвардз Університету 

Маршалла 

22. Західна Віджинія, 

Моргантаун 

West Virginia University School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Західна Вірджинія 

23. Іллінойс,  

Урбана-Шампейн 

Carle Illinois College of Medicine Медичний коледж Карла 

Іллінойса 

24. Іллінойс, Північна 

Чикаго 

Chicago Medical School at 

Rosalind Franklin University of 

Medicine and Science 

Чиказька медична школа 

в Університеті медицини 

та науки Розалінд 

Франклін 

25. Іллінойс,  

Мейвуд 

Loyola University Chicago Stritch 

School of Medicine 

Медична школа Стрітч 

Університету Лойоли в 

Чикаго  

26. Іллінойс,  

Чикаго 

Northwestern University Feinberg 

School of Medicine 

Медична школа 

Фейнберга Північно-

західного університету 

27. Іллінойс,  

Чикаго 

Rush Medical College of Rush 

University Medical Center 

Медичний коледж Раша 

медичного центру 

Університету Раша 

28. Іллінойс,  

Чикаго 

University of Chicago Division of 

the Biological Sciences, The 

Pritzker School of Medicine 

Медична школа 

Прітцкера відділу 

біологічних наук 

Чиказького університету  
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29. Іллінойс,  

Чикаго 

University of Illinois College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Іллінойс 

30. Іллінойс,  

Спрінгфілд 

Southern Illinois University 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Південний Іллінойс 

31. Індіана,  

Індіанаполіс 

Indiana University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Індіана 

32. Каліфорнія,  

Елк Грув 

California Northstate University 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Університету північної 

частини штату 

Каліфорнія 

33. Каліфорнія,  

Сан Бернардіно 

California University of Science 

and Medicine – School of 

Medicine 

Каліфорнійський 

університет науки і 

медицини – Медична 

школа 

34. Каліфорнія,  

Лос-Анджелес 

David Geffen School of Medicine 

at UCLA 

Школа медицини Девіда 

Геффена 

Каліфорнійського 

Університету в Лос-

Анджелесі 

35. Каліфорнія,  

Лос-Анджелес 

Keck School of Medicine of the 

University of Southern California 

Медична школа Кека 

університету штату 

Південна Каліфорнія 

36. Каліфорнія,  

Лома Лінда 

Loma Linda University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Ломи 

Лінди 

37. Каліфорнія,  

Пасадена 

Kaiser Permanente Bernard J. 

Tyson School of Medicine 

Медична школа Кайзера 

Перманенте Бернарда 

Дж. Тайсона  

38. Каліфорнія,  

Пало Альто 

Stanford University School of 

Medicine 

Медична школа 

Стенфордського 

університету 

39. Каліфорнія,  

Дейвіс 

University of California Davis 

School of Medicine 

Медична школа Дейвіса 

Каліфорнійського 

університету 

40. Каліфорнія,  

Ірвайн 

University of California Irvine 

School of Medicine 

Медична школа Ірвайна 

Каліфорнійського 

університету 

41. Каліфорнія, 

Ріверсайд 

University of California Riverside 

School of Medicine 

Медична школа 

Ріверсайду 

Каліфорнійського 

університету 

42. Каліфорнія,  

Сан Дієго 

University of California San 

Diego School of Medicine 

Медична школа Сан 

Дієго Каліфорнійського 

університету 

43. Каліфорнія,  

Сан Франциско 

University of California San 

Francisco School of Medicine 

Медична школа Сан 

Франциско 
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Каліфорнійського 

університету 

44. Канзас, 

Канзас Сіті 

University of Kansas School of 

Medicine 

Медична школа 

Канзаського 

університету 

45. Кентуккі,  

Лексінгтон 

University of Kentucky College 

of Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Кентуккі 

46. Кентуккі,  

Луїсвілл 

University of Louisville School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Луїсвілля 

47. Колорадо,  

Денвер 

University of Colorado 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Колорадо 

48. Коннектікут, 

Норз Гевен 

Frank H. Netter MD School of 

Medicine at Quinnipiac 

University 

Медична школа Френка 

Г. Неттера, доктора 

медицини, Університету 

Квінніп‟як 

49. Коннектікут, 

Фармінгтон 

University of Connecticut School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Коннектикут  

50. Коннектікут, 

Нью Гевен 

Yale School of Medicine Єльська медична школа 

51. Луїзіана, 

Шревепорт 

Louisiana State University School 

of Medicine in Shreveport 

Медична школа 

державного 

Університету штату 

Луїзіана в Шривпорті 

52. Луїзіана, 

Новий Орлеан 

LSU Health Sciences Center 

School of Medicine in New 

Orleans 

Медична школа центру 

наук про здоров‟я 

державного 

Університету штату 

Луїзіана у Новому 

Орлеані 

53. Луїзіана, 

Новий Орлеан 

Tulane University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Тулейна 

54. Массачусетс,  

Бостон 

Boston University School of 

Medicine 

Медична школа 

Бостонського 

університету 

55. Массачусетс,  

Бостон 

Harvard Medical School Гарвардська медична 

школа 

56. Массачусетс,  

Бостон 

Tufts University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Тафтса 

57. Массачусетс, 

Ворчестер 

University of Massachusetts 

Medical School 

Медична школа 

Університету штату 

Массачусетс 

58. Мериленд,  

Балтімор 

Johns Hopkins University School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету Джонза 

Гопкінза 

59. Мериленд,  

Балтімор 

University of Maryland School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Мериленд 

60. Мериленд,  

Безеста 

Uniformed Services University of 

the Health Sciences, F. Edward 

Медична школа 

Ф. Едварда Геберта 
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Hébert School of Medicine Університету медичних 

наук 

61. Міннесота, 

Рочестер 

Mayo Clinic School of Medicine Медична школа клініки 

Майо 

62. Міннесота, 

Міннеаполіс 

University of Minnesota Medical 

School 

Медична школа 

Університету штату 

Міннесота 

63. Міссіссіппі,  

Джексон 

University of Mississippi School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Міссісіпі  

64. Міссурі, 

Сент Луїс 

Saint Louis University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Сент Луїс 

65. Міссурі, 

Сент Луїс 

Washington University in St. 

Louis School of Medicine 

Медична школа 

університету 

Вашингтона у Сент 

Луїсі  

66. Міссурі, 

Колумбія 

University of Missouri -Columbia 

School of Medicine 

Університет Міссурі – 

Колумбійська Медична 

школа  

67. Міссурі, 

Канзас Сіті 

University of Missouri-Kansas 

City School of Medicine 

Університет Міссурі – 

Медична школа Канзас 

Сіті 

68. Мічиган,  

Маунт Плезент 

Central Michigan University 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Університету 

центрального Мічигану 

69. Мічиган, 

Іст Лензінг 

Michigan State University 

College of Human Medicine 

Коледж людської 

медицини 

Мічиганського 

університету 

70. Мічиган, 

Рочестер 

Oakland University William 

Beaumont School of Medicine 

Медична школа Вільяма 

Бомонта Оклендського 

університету  

71. Мічиган, 

Енн Арбор 

University of Michigan Medical 

School 

Медична школа 

Університету штату 

Мічиган 

72. Мічиган, 

Детройт 

Wayne State University School of 

Medicine 

Медична школа 

державного 

Університету Вейна 

73. Мічиган, 

Каламазу 

Western Michigan University 

Homer Stryker M.D. School of 

Medicine 

Медична школа Гомера 

Страйкера, доктора 

медицини, Західно-

Мічиганський 

університету  

74. Небраска,  

Омага 

Creighton University School of 

Medicine 

Медична школа 

Крейтонського 

університету 

75. Небраска,  

Омага 

University of Nebraska College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Небраска 

76. Невада, 

Лас Вегас 

University of Nevada 

 Las Vegas School of Medicine 

Медична школа Лас-

Вегаса Університету 

штату Невада 
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77. Невада, 

Ріно 

University of Nevada, Reno 

School of Medicine 

Медична школа Ріно 

Університету штату 

Невада 

78. Нью Гемпшир, 

Гановер 

Geisel School of Medicine at 

Dartmouth 

Медична школа Гейзела 

в Дартмуті 

79. Нью Джерсі, 

Камден 

Cooper Medical School of Rowan 

University 

Медична школа Купера 

Університету Роуєна 

80. Нью Джерсі, 

Саут Оріндж 

Hackensack-Meridian School of 

Medicine at Seton Hall University 

Медична школа 

Гакенсака-Меридіана 

Університету Сетон 

Холл 

81. Нью Джерсі, 

Неварк 

Rutgers New Jersey Medical 

School 

Медична школа Рутгерза 

в Нью-Джерсі 

82. Нью Джерсі, 

Піскатавей 

Rutgers, Robert Wood Johnson 

Medical School 

Медична школа 

Рутгерза, Роберта Вуда 

Джонсона 

83. Нью Йорк,  

Олбані 

Albany Medical College Медичний коледж 

Олбані 

84. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Albert Einstein College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Альберта Ейнштейна 

85. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Columbia University Vagelos 

College of Physicians and 

Surgeons 

Коледж лікарів та 

хірургів Вагелоса 

Колумбійського 

університету 

86. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

CUNY School of Medicine Медична школа міського 

Університету Нью 

Йорка 

87. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

New York University School of 

Medicine 

Медична школа Нью-

Йоркського 

університету 

88. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Icahn School of Medicine at 

Mount Sinai 

Медична школа Ікана у 

Маунт Сінай 

89. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Weill Cornell Medical College Медичний коледжж 

Вейла Корнелла 

90. Нью Йорк,  

Гемпстед 

Donald and Barbara Zucker 

School of Medicine at 

Hofstra/Northwell 

Медична школа 

Дональда і Барбари 

Цукер в Гофстрі / 

Норзвеллі 

91. Нью Йорк,  

Буфалло 

Jacobs School of Medicine and 

Biomedical Sciences at the 

University at Buffalo 

Школа медицини та 

біомедичних наук 

Джейкобса при 

Університеті в Буффало 

92. Нью Йорк, Нью 

Йорк 

New York University Grossman 

School of Medicine 

Медична школа 

Гроссмана Нью-

Йоркського 

університету 

93. Нью Йорк,  

Мінеола 

New York University Long Island 

School of Medicine 

Медична школа Лонг-

Айленда Нью-

Йоркського 

університету 

94. Нью Йорк,  

Валгалла 

New York Medical College Нью-Йоркський 

медичний коледж 
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95. Нью Йорк,  

Сіракьюз 

State University of New York 

Upstate Medical University 

College of Medicine 

Медичний коледж 

медичного Університету 

Північної частини штату  

державного 

університету Нью-Йорку 

96. Нью Йорк,  

Бруклін 

State University of New York, 

Downstate Medical Center 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Медичного центру 

державного 

університету Нью-Йорку  

97. Нью Йорк,  

Стоуні Брук 

Stony Brook University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Стоуні 

Брук 

98. Нью Йорк, 

Рочестер 

University of Rochester School of 

Medicine and Dentistry 

Школа медицини та 

стоматології 

Університету Рочестера 

99. Нью Йорк,  

Стоуні Брук 

Renaissance School of Medicine 

at Stony Brook University 

Медична школа 

Відродження в 

Університеті Стоуні 

Брук 

100. Нью Мексіко, 

Альбукерке 

University of New Mexico School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Нью-Мексико  

101. Огайо,  

Дейтон 

Boonshoft School of Medicine 

Wright State University 

Медична школа 

Буншофта 

державного 

університету Райта 

102. Огайо,  

Клівленд 

Case Western Reserve University 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету Кейс 

Вестерн Резерв 

103. Огайо,  

Рутстаун 

Northeast Ohio Medical 

University College of Medicine 

Медичний коледж 

медичного університету 

Північно-східного Огайо 

104. Огайо,  

Колумбус 

The Ohio State University 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Огайо 

105. Огайо,  

Цінциннаті 

University of Cincinnati College 

of Medicine 

Медичний коледж 

Університету 

Цінциннаті 

106. Огайо,  

Толедо 

The University of Toledo College 

of Medicine and Life Sciences 

Коледж медицини та 

наук про життя 

Університету Толедо 

107. Оклахома,  

Оклахома Сіті 

University of Oklahoma College 

of Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Оклахома 

108. округ Колумбія, 

Вашингтон 

Georgetown University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету 

Джорджтауна 

109. округ Колумбія, 

Вашингтон 

Howard University College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету Говарда 
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110. округ Колумбія, 

Вашингтон 

The George Washington 

University School of Medicine 

and Health Sciences 

Школа медицини та 

наук про здоров‟я 

Університету Джорджа 

Вашингтона 

111. Орегон,  

Портленд 

Oregon Health & Science 

University School of Medicine 

Медична школа 

Університету охорони 

здоров‟я та науки штату 

Орегон 

112. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Drexel University College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету Дрекселя 

113. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Lewis Katz School of Medicine at 

Temple University 

Медична школа Льюїса 

Каца в Університеті 

Темпл 

114. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Sidney Kimmel Medical College 

at Thomas Jefferson University 

Медичний коледж Сідні 

Кіммела в Університеті 

Томаса Джефферсона 

115. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

The Raymond and Ruth Perelman 

School of Medicine at the 

University of Pennsylvania 

Медична школа 

Реймонда і Рут 

Перельман в 

Університеті штату 

Пенсільванія 

116. Пеннсільванія, 

Скрентон 

Geisinger Commonwealth School 

of Medicine 

Медична школа 

співдружності 

Гейзінгера 

117. Пеннсільванія, 

Гершей 

Penn State College of Medicine Державний медичний 

коледж Пенна 

118. Пеннсільванія, 

Піттсбург 

University of Pittsburgh School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Пітсбурга 

119. Південна Кароліна, 

Чарлстон 

Medical University of South 

Carolina College of Medicine 

Медичний коледж 

медичного Університету 

штату Південна 

Кароліна 

120. Південна Кароліна, 

Колумбія 

University of South Carolina 

School of Medicine, Columbia 

Медична школа 

Університету штату 

Південна Кароліна, 

Колумбія 

121. Південна Кароліна, 

Грінвілль 

University of South Carolina 

School of Medicine, Greenville 

Медична школа 

Університету штату 

Південна Кароліна, 

Грінвілль 

122. Південна Дакота, 

Верміліон 

University of South Dakota 

Sanford School of Medicine 

Медична школа в 

Сенфорді Університету 

штату Південна Дакота  

123. Північна Дакота, 

Гранд Форкс 

University of North Dakota 

School of Medicine and Health 

Sciences 

Школа медицини та 

наук про здоров‟я 

Університету штату 

Північна Дакота 

124. Північна Кароліна, 

Дургем 

Duke University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету Дюка 
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125. Північна Кароліна, 

Грінвілл 

The Brody School of Medicine at 

East Carolina University 

Медична школа Броуді в 

Університеті штату 

Східна Кароліна 

126. Північна Кароліна, 

Чепіл Гілл 

University of North Carolina 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Північна Кароліна 

127. Північна Кароліна, 

Вінстон-Салем 

Wake Forest School of Medicine  Медична школа Вейк 

Форест  

128. Пуерто Ріко, Понс Ponce Health Sciences University 

School of Medicine 

Медична школа 

Університету наук про 

здоров‟я у Понсі 

129. Пуерто Ріко,  

Сан Хуан 

San Juan Bautista School of 

Medicine 

Медична школа Сан 

Хуана Баутісти 

130. Пуерто Ріко,  

Сан Хуан 

University of Puerto Rico School 

of Medicine 

Медична школа 

Університету штату 

Пуерто Ріко 

131. Пуерто Ріко,  

Баямон 

Universidad Central del Caribe 

School of Medicine 

Медична школа 

центрального 

Університету Карибів 

132. Род Айленд, 

Провіденс 

The Warren Alpert Medical 

School of Brown University 

Медична школа Воррена 

Альперта Університету 

Брауна 

133. Теннессі,  

Джонсон Сіті 

East Tennessee State University 

James H. Quillen College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Джеймза Г. Квіллена 

Університету Східного 

Теннессі  

134. Теннессі,  

Нешвілль 

Meharry Medical College School 

of Medicine 

Медична школа 

Мехарінського 

медичного коледжу 

135. Теннессі,  

Нешвілль 

Vanderbilt University School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету 

Вандербільта 

136. Теннессі,  

Мемфіс 

University of Tennessee Health 

Science Center College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Медичного центру 

університету штату 

Теннессі  

137. Техас,  

Х‟юстон 

Baylor College of Medicine Медичний коледж 

Бейлора 

138. Техас,  

Х‟юстон 

McGovern Medical School at the 

University of Texas Health 

Science Center at Houston 

Медична школа 

МакГоверна у 

Техаському 

Університеті охорони 

здоров‟я в Х‟юстоні 

139. Техас, 

 Сан Антоніо 

The University of Texas Health 

Science Center at San Antonio Joe 

R. and Teresa Lozano Long 

School of Medicine 

Медична школа Джо Р. 

та Терези Лонг Лозано 

Наукового центру 

охорони здоров‟я 

Техаського університету 

в Сан-Антоніо  
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140. Техас,  

Ель Пасо 

Paul L. Foster School of Medicine 

Texas Tech University Health 

Sciences Center 

Медична школа Пола Л. 

Фостера центра наук про 

здоров'я Техаського 

технічного університету 

141. Техас,  

Форт Ворс 

TCU and UNTHSC School of 

Medicine 

Медична школа 

Техаського 

християнського 

університету та 

Наукового центру 

охорони здоров‟я 

Університету Північного 

Техасу 

142. Техас,  

Коледж Стейшн 

Texas A&M University Health 

Science Center College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Наукового центру 

охорони здоров‟я 

Техаського університету 

A&M  

143. Техас,  

Лаббок 

Texas Tech University Health 

Sciences Center School of 

Medicine 

Медична школа Центру 

наук про здоров‟я 

Техаського технічного 

університету 

144. Техас,  

Остін 

The University of Texas at Austin 

Dell Medical School 

Медична школа Остіна 

Делла в Техаському 

університеті 

145. Техас,  

Гальвестон 

University of Texas Medical 

Branch at Galveston School of 

Medicine 

Медична школа 

медичного відділення в 

Гальвестоні Техаського 

університету  

146. Техас,  

Едінбург 

University of Texas Rio Grande 

Valley School of Medicine 

Медична школа у долині 

Ріо-Гранде Техаського 

університету 

147. Техас,  

Даллас 

The University of Texas 

Southwestern Medical School 

Південно-західна 

медична школа 

Техаського університету 

148. Техас,  

Х‟юстон 

University of Houston College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Х‟юстонського 

університету 

149. Флорида, 

Бока Ратон 

Charles E. Schmidt College of 

Medicine at Florida Atlantic 

University 

Медичний коледж 

Чарльза Е. Шмідта 

Атлантичного 

університету штату 

Флорида 

150. Флорида, 

Маямі 

Florida International University 

Herbert Wertheim College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Герберта Вертхайма 

Міжнародного 

університету штату 

Флорида  
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151. Флорида, 

Маямі 

University of Miami Leonard M. 

Miller School of Medicine 

Медична школа 

Леонарда М. Міллера 

університету Маямі  

152. Флорида, 

Форт Лаудердейл 

Nova Southeastern University Dr. 

Kiran C. Patel College of 

Allopathic Medicine 

Коледж алопатичної 

медицини доктора 

Кірана С. Пателя 

Південно-Східного 

університету Нова 

153. Флорида, 

Талахассі 

The Florida State University 

College of Medicine 

Медичний коледж 

державного 

університету штату 

Флорида 

154. Флорида, 

Орландо 

University of Central Florida 

College of Medicine 

Медичний коледж 

Університету 

центральної Флориди 

155. Флорида, 

Гейнсвілл 

University of Florida College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Університету штату 

Флорида 

156. Флорида, 

Тампа 

USF Health Morsani College of 

Medicine 

Медичний коледж 

Морсані Університету 

Південної Флориди з 

охорони здоров‟я  

157. Юта,  

Солт Лейк Сіті 

University of Utah School of 

Medicine 

Медична школа 

Університету штату Юта 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Діючі акредитовані остеопатичні медичні коледжі (школи) США 

(станом на І півріччя 2021 року) 

№ 

з/п 

Штат, місто Назва освітнього закладу 

англійською мовою 

Назва освітнього закладу 

українською мовою 

1. Айдахо,  

Мерідіан 

Idaho College of Osteopathic 

Medicine 

Айдахський коледж 

остеопатичної медицини 

2. Айова,  

Де-Мойн 

Des Moines University College 

of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Університету 

Де-Мойн 

3. Алабама,  

Дотан 

Alabama College of Osteopathic 

Medicine 

Алабамський коледж 

остеопатичної медицини 

4. Алабама,  

Оберн 

Edward Via College of 

Osteopathic Medicine –Auburn 

Campus 

Коледж остеопатичної 

медицини Едварда Віа – 

кампус в Оберні 

5. Арізона,  

Меса 

A. T. Still University–School of 

Osteopathic Medicine in 

Arizona 

Університет Е. Т. Стілла – 

Коледж остеопатичної 

медицини в Арізоні 

6. Арізона,  

Глендейл 

Arizona College of Osteopathic 

Medicine of Midwestern 

University 

Арізонський коледж 

остеопатичної медицини 

Університету Середнього 

Заходу 

7. Арканзас,  

Форт Сміт 

Arkansas College of Osteopathic 

Medicine 

Арканзаський коледж 

остеопатичної медицини 

8. Вашингтон,  

Якіма 

Pacific Northwest University of 

Health Sciences College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Тихоокеанського 

північно-західного 

університету наук про 

здоров‟я 

9. Вірджінія,  

Лінчбург 

Liberty University, College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини університету 

Свободи 

10. Вірджінія,  

Блексберг 

Edward Via College of 

Osteopathic Medicine –Virginia 

Campus 

Коледж остеопатичної 

медицини Едварда Віа – 

кампус штату Вірджінія 

11. Джорджія,  

Савані 

Georgia Campus, Philadelphia 

College of Osteopathic Medicine 

Кампус штату Джорджія, 

Філадельфійський коледж 

остеопатичної медицини 

12. Джорджія,  

Моултрі 

South Georgia Campus –

Philadelphia College of 

Osteopathic Medicine 

Кампус штату Південна 

Джорджія – 

Філадельфійський коледж 

остеопатичної медицини 

13. Західна 

Вірджинія, 

Льюїсберг 

West Virginia School of 

Osteopathic Medicine 

Школа остеопатичної 

медицини штату Західна 

Вірджинія 

14. Іллінойс,  

Давнерс-Гроув 

Chicago College of Osteopathic 

Medicine of Midwestern 

University 

Чиказький коледж 

остеопатичної медицини 

Університету Середнього 
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Заходу 

15. Індіана,  

Індіанаполіс 

Marian University College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Університету 

Меріен 

16. Каліфорнія,  

Вал‟єхо 

Touro University College of 

Osteopathic Medicine, 

California 

Коледж остеопатичної 

медицини Університету 

Туро, штат Каліфорнія 

17. Каліфорнія,  

Помона 

Western University of Health 

Sciences / College of 

Osteopathic Medicine of the 

Pacific 

Західний університет наук 

про здоров‟я / Коледж 

остеопатичної медицини 

Тихого океану 

18. Каліфорнія,  

Кловіс 

California Health Sciences 

University College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини 

Каліфорнійського 

університету медичних 

наук 

19. Кентуккі,  

Пайквілл 

University of Pikeville 

Kentucky College of 

Osteopathic Medicine 

Кентуккський коледж 

остеопатичної медицини 

Університету Пайквіля 

20. Колорадо,  

Паркер 

Rocky Vista University College 

of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини університету 

Рокі Віста 

21. Луізіана,  

Монро 

Edward Via College of 

Osteopathic Medicine–Louisiana 

Campus 

Коледж остеопатичної 

медицини Едварда Віа – 

кампус штату Луізіана 

22. Мен,  

Біддефорд 

University of New England 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Університету 

Нової Англії 

23. Міссіссіппі, 

Гаттісберг 

William Carey University 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини університету 

Вільяма Кері 

24. Міссурі,  

Канзас Сіті 

Kansas City University of 

Medicine and Biosciences 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Канзаського 

міського університету 

медицини та біологічних 

наук 

25. Міссурі,  

Кірксвілл 

A. T. Still University –Kirksville 

College of Osteopathic Medicine 

Університет Е. Т. Стілла – 

Кірксвільський коледж 

остеопатичної медицини 

26. Мічіган, Іст 

Лензінг 

Michigan State University 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Мічиганського 

державного університету 

27. Невада, 

Гендерсон 

Touro University Nevada 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Університету 

Туро в штаті Невада 

28. Нью Джерсі, 

Стредфорд 

Rowan University School of 

Osteopathic Medicine 

Школа остеопатичної 

медицини Університету 

Роуена 

29. Нью Йорк,  

Нью Йорк Сіті 

Touro College of Osteopathic 

Medicine–New York 

Коледж остеопатичної 

медицини Туро – штат 

Нью-Йорк 
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30. Нью Йорк,  

Олд Вестбері 

New York Institute of 

Technology College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Нью-Йоркського 

технологічного інституту 

31. Нью Мексіко,  

Лас Крусес 

Burrell College of Osteopathic 

Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Беррелла 

32. Огайо,  

Атенс 

Ohio University Heritage 

College of Osteopathic Medicine 

Спадковий коледж 

остеопатичної медицини 

Університету Огайо 

33. Оклахома,  

Талса 

Oklahoma State University 

Center for Health Sciences 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини 

Університетського центру 

медичних наук штату 

Оклахома 

34. Південна 

Кароліна, 

Спартанберг 

Edward Via College of 

Osteopathic Medicine–Carolinas 

Campus 

Коледж остеопатичної 

медицини Едварда Віа – 

кампус штату Південної 

Кароліни 

35. Північна 

Кароліна, 

Ліллінгтон 

Campbell University Jerry M. 

Wallace School of Osteopathic 

Medicine 

Школа остеопатичної 

медицини Джеррі М. 

Воллеса Університету 

Кемпбелла 

36. Пеннсільванія,  

Ері 

Lake Erie College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Лейк Ері 

37. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Philadelphia College of 

Osteopathic Medicine 

Філадельфійський коледж 

остеопатичної медицини 

38. Теннессі,  

Харрогіт 

Lincoln Memorial University – 

DeBusk College of Osteopathic 

Medicine 

Меморіальний університет 

Лінкольна – Коледж 

остеопатичної медицини 

ДеБуска 

39. Техас,  

Сан Антоніо 

University of the Incarnate Word 

School of Osteopathic Medicine 

Школа остеопатичної 

медицини Університету 

Ікарнейт Ворд 

40. Техас,  

Форт Ворт 

University of North Texas 

Health Science Center at Fort 

Worth / Texas College of 

Osteopathic Medicine 

Науковий центр охорони 

здоров‟я університету 

Північного Техасу у Форт 

Ворті / Техаський коледж 

остеопатичної медицини 

41. Tехас,  

Конро 

Sam Houston State University 

College of Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини університету 

Сема Хьюстона 

42. Флорида,  

Брадентон 

Lake Erie College of 

Osteopathic Medicine –  

Bradenton Campus 

Коледж остеопатичної 

медицини Лейк Ері – 

Кампус у Брадентоні 

43. Флорида,  

Форт Лодердейл 

Nova Southeastern University 

Dr. Kiran C. Patel College of 

Osteopathic Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини доктора Кірана С. 

Пателя Південно-Східного 

університету Нова  

44. Юта,  

Прово 

Noorda College of Osteopathic 

Medicine 

Коледж остеопатичної 

медицини Ноорда 

Систематизовано та укладено за (American Association of Colleges…, 2021). 
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Додаток К 

 

 

Рис. К.1. Частотність вживання «медичний коледж» (college of medicine / 

medical college) та «медична школа» (school of medicine / medical school) у 

назвах американських освітніх закладах 

(за додатками З та И). 

 

Результати аналізу (кількісний підрахунок) опрацьовано авторкою: 

- school of medicine / medical school (синій колір) – у 120 назвах – 

60 %, де ключове слово «school»; 

- college of medicine / medical college (червоний колір) – у 81 назвах – 

40 %, де ключове слово «college». 

Усього діючих акредитованих закладів медичної освіти США – 201. 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Характеристика «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» МЛІ США  

Назва 

іспиту 

Частина Характеристика Тривалість Завдання Кількість 

блоків 

Step 1 

(Крок 1) 

- Оцінює розуміння 

та вміння студента 

застосовувати 

важливі концепції 

фундаментальних 

наук до практики 

медицини, з 

особливим 

акцентом на 

принципах і 

механізмах 

здоров'я, 

захворювання та 

способів 

лікування 

1 день, 

8 годин 

280 тестів 

множинного 

вибору 

7 блоків по 

40 питань 

 

 

 

 

 

Step 2 

(Крок 2) 

Clinical 

Knowledge 

(Клінічні 

знання) 

Оцінює вміння 

студента 

застосовувати 

медичні знання, 

навички, та 

розуміння 

важливості 

клінічної науки, 

надання допомоги 

пацієнтам з 

акцентом на 

зміцнення 

здоров'я та 

профілактику 

захворювань 

1 день, 

9 годин 

318 тестів 

множинного 

вибору 

8 

блоків 

 по 40 

питань 
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Clinical Skills 

(Клінічні 

уміння) 

Залучає 

пацієнтів для 

перевірки 

здатності 

студента 

збиратися 

інформацію від 

пацієнтів, 

виконувати 

обстеження та 

передати свої 

результати 

пацієнтам й 

колегам. 

Оцінює 

можливість 

претендента 

застосувати 

медичні знання 

і розуміння 

біомедичних та 

клінічних наук, 

необхідних для 

медичної 

практики, у 

процесі 

догляду за 

хворим, 

особливо в 

амбулаторних 

умовах 

1 день, 

8 годин 

15 хвилин 

за кожну 

зустріч з 

пацієнтом та 

10 хвилин на 

запис 

інформації 

про кожного 

пацієнта. 

12 

історій 

хвороб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3 

(Крок 3) 

Foundations of 

Independence 

Practice 

(Основи 

незалежної 

практики) 

Оцінює знання  

щодо основних 

медичних та 

наукових 

принципів, 

необхідних  у 

галузі охорони 

здоров‟я 

1 день, 

8 годин 

235 тестів 

множинного 

вибору 

6 

блоків 

 по 40 

питань 

Advanced 

Clinical 

Medicine 

оцінює вміння 

застосувати 

всеохоплюючі 

знання про 

здоров‟я та 

хворобу в 

контексті 

взаємодії з 

хворим та 

прояву 

хвороби з 

плином часу 

1 день, 

9 годин 

180 тестів 

множинного 

вибору 

 

13 

комп‟ютер-

них 

симуляцій – 

від 10 до 20 

хвилин 

реального 

часу 

6 

блоків 

 по 30 

питань 

 

 

- 

Систематизовано за (Bulletin of  Information…, 2017) 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Огляд змін у навчальних планах з 2010 р. та організаційно-методичному забезпеченні освітнього процесу в 

медичних коледжах університетів США 

(данні за 2020 рік) 

№ 

з/п 

Штат, місто Назва закладу 

медичної освіти 

 

Рік заснування Зміни у навчальному плані з 

2010 р. 

Зміни в організаційно-методичному 

забезпеченні освітнього процесу 

1. Айова,  

Айова Сіті 

Медичний коледж 

Дж. Роя та Люсіль 

А. Карвер 

університету 

штату Айова 

1870 2010 р. – запропоновано 

концептуально новий 

навчальний план, де у фазі І 

доклінічні семестри було 

скорочено з 4 до 3, а 

тривалість окремих курсів 

скорочено з цілого семестру 

до 8–10 тижнів. Клінічний 

досвід починався з першого 

тижня навчання.  

Під час ІІ фази студенти 

пройшли 9 основних 

стажувань у 12-місячний 

період.  

У 3 фазі відбулося збільшення 

семестрів – з 2 до 3, де 

студентам надали можливість 

індивідуалізувати свою 

медичну освіту та 

випробувати декілька 

Для розробки нового навчального плану 

були застосовані принципи моделі 

«потрійної спіралі» інновацій, 

компонентами якого стали механізми 

здоров’я та хвороб; медицина та 

суспільство; клінічні й професійні 

навички. 

Компоненти  переплетені  у спіралі для 

покращення горизонтальної й 

вертикальної інтеграції вмісту та 

сприянню навмисному перегляду 

матеріалу для глибшого розуміння та 

розвитку майстерності. 

Педагогічні підходи:  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 обговорення у великих та малих 

групах; 

 лабораторні та лекційні заняття;  
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варіантів кар‟єри (Cooper et 

al., 2020). 

 

 практичні заняття;  

 амбулаторний та стаціонарний 

клінічний досвід; 

 самостійне навчання; 

 командне навчання; 

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 майстер-класи (Cooper et al., 

2020). 

2. Алабама,  

Бірмінгем 

Медична школа 

університету 

штату Алабама 

1969 Основні зміни: 

1) Розширення об‟єктивних 

структурованих клінічних 

обстежень під час третього 

року навчання, що дозволяє 

довготривале стандартизоване 

оцінювання навичок студентів 

протягом усіх клінічних років. 

2) Розширення  принципів 

довіреної професійної 

діяльності під час третього та 

четвертого років навчання. 

 

2013 р. – програма «Клінічні 

навички вчених» (Clinical 

Skills Scholars) передує курсу 

«Вступ до клінічної 

медицини».  

Ця програма націлена на 

відбір вчених, які на високому 

рівні володіють клінічними 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група (> 12 

студентів); 

 диспут: мала група (<12 

студентів); 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 майстер-класи (Hoesley, Leon, 

2020). 
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навичками. Кожен вчений 

відповідає за групу студентів 

першого та другого курсів і 

працює у парі з 2 студентами-

медиками, які навчаються на 

четвертому курсі студентів-

медиків. 

 

2014 р. – створені навчальні 

спільноти, метою яких є 

популяризація особистого 

благополуччя та професійного 

розвитку, з імплементацією 

навчального плану, 

присвяченому етиці. 

 

2018 р. – 1) імплементація 

принципів довіреної 

професійної діяльності у 

навчальний план клінічних 

дисциплін; 

2) додано 1-тижневий курс 

доказової медицини під час 

доклінічного навчання; 

3) 2-тижневий курс підготовки 

до резидентури став 

обов‟язковим у системі 

дипломної підготовки.   

(Hoesley, Leon, 2020). 

 

3. Алабама,  

Мобайл 

Медичний коледж 

університету 

1972 Основні зміни: 

1) Зменшення лекцій більш 
Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 
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штату Південна 

Алабама 

ніж наполовину. 

2) Розширення навчання у 

малих групах, самостійне 

навчання та викладання  

клінічних навичок. 

3) Розширення програми 

клінічних навичок. 

4) Створення переліку 

необхідного клінічного 

досвіду та навичок, 

необхідних для електронної 

фіксації досягнень. 

5) Створення програми з 

розвитку компетентностей під 

час навчання. 

 

2014 р. – впровадження 

вдосконаленого й 

пацієнтобезпечного  

навчального плану для 

практики. 

 

2019 р. –  впровадження 

довготривалого навчального 

плану щодо здоров‟я лікаря на 

третьому році навчання.  

Заходи включають 

попередження вигорання, 

зменшення цинізму, 

запобігання наркоманії та 

ризику суїциду, пом‟якшення 

стресу, поліпшення здоров‟я, 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 навчання у малих групах 

(структуроване самостійне 

навчання, ігри та незалежні 

проєкти, «зібрання випадків» 

(care constructs) – набори окремих 

карт зі специфічними елементами 

(епідеміологія, патофізіологія, 

історія хвороби, медичний огляд, 

діагностика або методи 

лікування), пов‟язані з різними 

клінічними захворюваннями; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 рефлексія (рефлексивне письмо); 

 самостійна робота; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 віртуальні пацієнти; 

 майстер-класи  (Hundley et al., 

2020)  
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вирішення проблем 

психічного здоров‟я, а також 

боротьба зі смертністю 

(Hundley et al., 2020). 

4. Арізона,  

Тусон 

Медичний коледж 

університету 

штату Арізона – 

Тусон 

1965 2017 – 2018 р. – скорочення 

терміну навчання у фазі 

доклінічного навчання з 24 до 

20 місяців з новим 

6-тижневий курсом 

фундаментальних наук, 

призначеним для підготовки 

студентів до іспиту «Крок 1».  

У фазі клінічного навчання  

внутрішню медицину було 

поділено на стаціонарну та 

амбулаторну 

(Hernández Givens et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 «перевернута аудиторія»; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 рефлексивне письмо; 

 ведення щоденників; 

 портфоліо; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання подкастів 

      (Hernández Givens et al, 2020). 

5. Арізона,  

Фенікс 

Медичний коледж 

університету 

штату Арізона – 

Фенікс 

2012 2013 р. – навчальний план 

доклінічної фази присвячено 

блокам про системи органів 

людини, що перепліталися з 1-

2 тижнями первинного 

досвіду, під час яких студенти 

застосовували  отримані 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 
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базові наукові знання в 

клінічних умовах. Крім того, 

студенти виконуви наукові 

проекти. Під час 6-тижневого 

курсу «Перехід до клінічного 

навчання»,  застосовували 

моделювання, 

стандартизованих 

пацієнтів та різноманітні 

методи навчання.  

 

2020 р. – розробка 

інноваційного 3-річного 

навчального плану, що має на 

меті започаткування 

довготривалого 

амбулаторного клінічного 

досвіду під час першого року 

навчання та його розвиток 

впродовж інших років, 

імплементацію оцінювання на 

основі принципів довіреної 

професійної діяльності, 

співпрацю з іншими освітніми 

закладами та закладами 

охорони здоров‟я 

(Lieberman et al., 2020). 

 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 самостійне навчання; 

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів 

           (Lieberman et al., 2020). 
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6. Арканзас,  

Літл Рок 

Медичний коледж 

університету 

медичних наук 

штату Арканзас  

1879 2012–2013 рр. – перетворення 

курсів на модулі, присвячені 

системам органів людини. 

Зменшення кількості 

традиційних лекцій  (Graham 

et al., 2020). 

 Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний-рівному»; 

  самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання  (Graham et al, 

2020). 

7. Вашингтон,  

Сіеттл 

Медична школа 

університету 

штату Вашингтон  

1945 2015 р. – впровадження 

нового навчального плану. 

Фаза 1: 

 у основі навчального 

плану блоки, 

присвячені системам 

органів людини. 

 скорочення 

доклінічного навчання 

з 2 років до 15 місяців; 

 увагу у блокових 

курсах зосереджено на 

клінічних навичках; 

 загальні теми 

(справедливість та 

різноманітність у галузі 

охорони здоров‟я, 

етика, професіоналізм, 

якість та безпека, 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 дискусії у малих групах; 

 дискусії у великих групах; 

 навчання студентів один одним; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 майстер-класи (Allen et al., 2020). 
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комунікація, здоров‟я 

населення, навчання 

протягом усього життя) 

інтегровано через 

довготривалий курс 

«Екологія здоров‟я та 

медицини» (EЗM). 

Фаза 2: 

 початок клінічних 

стажувань навесні 

другого року навчання; 

 до курсу EЗM було 

додано два 1-тижневі 

міжсесійні періоди. 

Фаза 3:  

 початок клінічних 

курсів за вибором 

навесні 3 року 

навчання; 

 додано 2 стажування з 

догляду за пацієнтами; 

 розширено курс 

«Перехід до 

резидентури»  

 додано 1 тиждень 

міжсесійного періоду      

(Allen et al., 2020). 

8. Вашингтон,  

Спокан 

Медичний коледж 

Елсона С. Флойда 

університет штату 

Вашингтон 

2016  

 

 

– 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у малих групах; 
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 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 симуляційне навчання  

(Hupp, 2020). 

9. Візконзін,  

Мільвокі 

Медичний коледж 

штату Візконзін 

1893 Основні зміни: 

1) Відкриття 3-річних 

регіональних кампусів. 

2) Додавання клінічного 

досвіду під час перших  2 

років навчання.  

3) Інтеграція викладання 

фундаментальних наук  під 

час перших 2 років навчання 

(Hueston, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти (Hueston, 2020). 

10. Візконзін,  

Медісон 

Школа медицини 

та громадського 

здоров‟я 

університету 

штату Візконзін 

1907 Імплементація навчального 

плану ForWard з фокусом  

на компетентнісному підході,  

самостійному навчанні, 

командному  навчанні та 

індивідуальному навчанні.   

 

Навчальний план ForWard – це 

3-фазна, 4-річна 

компетентнісна модель 

навчання, що 

по горизонталі й вертикалі 

інтегрує основні 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 навчання у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 
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та клінічні науки з 10 

довготривалими  змістовими 

блоками (Pelley et al., 2020). 

 моделювання; 

 «рівний-рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Pelley et al., 

2020)  

11. Вермонт,  

Барлінгтон 

Медичний коледж 

Роберта Ларнера, 

доктора медицини, 

університету 

штату Вермонт 

1822 Основні зміни: 

1) Імплементація 

довготривалих тем: соціальні 

детермінанти здоров‟я, 

доказова медицина, науки про 

системи охорони здоров‟я, 

міжпрофесійна освіта та ін. 

2) Імплементація 

довготривалого інтегрованого 

клінічного стажування, яке 

відбувається у Вермонті та 

Нью-Йорку (Zehle et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 навчання у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 віртуальна реальність; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Zehle et al., 

2020). 

12. Вірджинія,  

Норфолк 

Медична школа 

штату Східна 

Вірджинія 

1973 2016 р. – імплементація 

навчального плану 

CareForward. 

Основні зміни: 

1) Інтеграція 

фундаментальних наук в 

систему органів.  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 «перевернута аудиторія»; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 
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2) Попередній акцент на 

клінічному навчанні  перед 

клінічними стажуваннями.  

3) Запровадження принципів 

наук про системи охорони 

здоров‟я, зокрема доказової 

медицину, догляду за 

хворими, міжпрофесійної 

командної роботи, 

фінансування охорони 

здоров‟я та безпеки пацієнтів 

(Hedrick et al., 2020). 

 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 навчання у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 віртуальна реальність; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Hedrick et al., 

2020). 

13. Вірджинія, 

Шарлотсвілл 

Школа медицини 

університету 

штату Вірджинія  

1819 Основні зміни:  

1) Відпрацювання  отриманих 

компетентностей на 

недиференційованих історіях 

хвороб наприкінці доклінічної 

фази студентами.  

2) Перехідний курс від 

доклінічного навчання до 

клінічного навчання. 

3) Імплементація курсу DxRx, 

який  націлено на системну 

практику, відмінності 

здоров‟я, особливості здоров‟я 

населення, захисту охорони 

здоров‟я.    

4) Імплементація курсу 

готовності до резидентури.  

 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 навчання у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 «рівний-рівному»; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання  (Bray et al., 

2020). 
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2020 р. – зміни у фазі 

клінічного стажування та 

післяклінічного стажування: 

1) створення основного 

клінічного досвіду, який би  

відповідав цілям та розвивав 

різні компетентності для 

майбутньої практики; 

2) індивідуалізація навчання; 

3) організація розвитку 

клінічного досвіду навчання; 

4) підтримка спільнот, що 

мають на меті розвивати  

професійну ідентичність;   

5)  продовження інтеграції  

клінічної та фундаментальної 

науки на всіх етапи 

навчального плану; 

6) розробка нової системи 

управління навчанням (Bray et 

al., 2020). 

14. Вірджинія,  

Річмонд 

Медична школа 

університету 

Співдружності 

Вірджинії 

1838 2013 р. – впровадження  С
3
 

навчального плану. 

С
3
  -  Competency  

Based, Centered on the needs of 

the learner, and Clinically  

Focused (компетентнісний, 

зосереджений на потребах 

студента, клінічно 

сфокусований).  

Зміни: 

1) об‟єднана доклінічна фаза 

Педагогічні підходи: 

 «перевернута аудиторія»; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 лекція; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 
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та розширена клінічна 

підготовка; 

2)  імплементація УЗД, 

міжпрофесійної освіти, 

принципів якості та безпеки. 

3) перегляд основних 

клінічних стажувань;  

4) створення додаткових 

необхідних клінічних 

досліджень в 

амбулаторній медицині та 

спеціального елективного 

блоку під час 3 року навчання;  

5) розширення вимог до 4 

року навчання; 

6) розвиток між 

кафедрального досвіду 

стажувань; 

7) імплементація основних  
принципів довіреної 

професійної діяльності 

та впровадження їх у освітній 

процес (Ryan et al., 2020). 

 «рівний-рівному»; 

 самостійне навчання; 

 рольові ігри; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 віртуальний пацієнт; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання; 

 майстер-класи (Ryan et al., 2020). 

 

15. Джорджія,  

Атланта 

Медична школа 

університету Еморі 

1915 2011 р. – впровадження 

нового навчального плану.  

2013 р. – список із 28 

діяльностями майбутнього 

фахівця.  

2016 р. – впровадження  

Таксономії вирівнювання 

навчальних планів Еморі. 

2019 р. - … розробка 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 
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навчального плану  IRIS 

(надихати, переосмислювати, 

впроваджувати інновації, 

служити) (Eley et al., 2020). 

 командне навчання  (Eley et al., 

2020). 

 

16. Джорджія,  

Огаста 

Медичний коледж 

штату Джорджія в 

університеті 

Августи 

1828 Розробка новітнього 

навчального плану MCG 3+, 

метою якого є прискорений 

вступ на 1 рік резидентури з 

надання первинної допомоги у 

штаті Джорджія; завершення 

програми подвійного ступеня;  
передові клінічні навички та 

науково-дослідна підготовка 

за майбутньою спеціальністю 

(Thomas, Page, et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 

 командне навчання (Thomas, Page, 

et al., 2020). 

17. Джорджія,  

Атланта 

Школа медицини 

Морхауса 

1978 Основні зміни: 

1) Під час першого року 

імплементовано 2 

довготривалі курси, у основі 

яких системи органів людини: 

«Здоров‟я населення» та 

«Основи медицини 1», 

присвячених розвитку 

міждисциплінарних навичок 

та наукам про системи 

охорони здоров‟я. 

2) 2 рік навчання охоплює  

довготривалий комплекс 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 

 командне навчання  (Elks et al., 

2020). 
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дисциплін, у основі якого 
системи органів людини 

корелюються з темами 

впродовж усього навчання 

(Elks et al., 2020).   

18. Західна 

Віджинія, 

Хантінгтон 

Медична школа 

Джоан К. Едвардз 

університету 

Маршалла 

1977 2011 р. – упроваджено 2х2 

навчальний план, у основі 

якого системи органів 

людини. 

Відбулося: 

 покращення 

угрупувань 

інституційних 

компетентностей, 

курсових/стажувальних 

цілей та 

індивідуального 

оцінювання; 

 формування 

студентоцентричного 

навчального 

середовища з 

розвитком  навичок 

протягом усього 

навчання;  

 імплементація моделі 

програмного 

оцінювання із зсувом 

парадигми  від 

оцінювання навчання 

до оцінки для навчання 

(Puri, Miller, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 «рівний-рівному»; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 

 командне навчання (Puri, Miller, 

2020). 
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19. Західна 

Віджинія, 

Моргантаун 

Медична школа 

університету 

штату Західна 

Вірджинія 

1903 2020 р. – упровадження 

нового навчального плану, 

націленого на: 

 розширення змісту у 

нових галузях із 

зростанням 

актуальності для 

подальшої практики;  

 зміна змісту для 

інтеграції  нормальної 

фізіології з блоками 

систем органів людини; 

 упровадження курсів, 

які викладаються на 2 

році навчання 

(мікробіологія/імуноло

гія, патологія та 

фармакологія), під час 

1 року навчання;  

 імплементація  

дистанційного  

навчання; 

 перегрупування 

клінічних навичок та 

змісту 

фундаментальних наук; 

 раннє проходження 

клінічних стажувань 

(Hedrick et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Hedrick et al., 

2020). 

20. Іллінойс,  

Урбана-

Шампейн 

Медичний коледж 

Карла Іллінойса 

2017   – Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 
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випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 проєктні занурення; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 моделювання; 

 командне навчання (Amos et al., 

2020). 

21. Іллінойс, 

Північна Чикаго 

Чиказька медична 

школа в 

Університеті 

медицини та науки 

Розалінд Франклін 

1912 2014 р. – запровадження 3-х 

фазного комплексного 

навчального плану, під час 

освоєння якого відбувається 

отримання раннього 

клінічного досвіду, закладено 

основи успішної здачі 

ліцензійних іспитів, потужній 

зворотній зв‟язок, існують 

можливості самостійного 

навчання та саморефлексії, 

міжпрофесійного 

навчання тощо (Morrison et al., 

2020).  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 диспути; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний-рівному»; 

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/віртуальні 

      пацієнти; 

 майстер-класи (Morrison et al., 

2020). 

22. Іллінойс,  

Мейвуд 

Медична школа 

Стрітч 

університету 

Лойоли в Чикаго  

1870 Основні зміни: 

1) Встановлення надійного 

партнерства з закладами 

охорони здоров‟я для 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 
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розширення освітнього 

ссередовища. 

2) Розвиток небхідних для 

резидентури компетентностей 

впродовж усього періоду 

навчання. 

3) Забезпечення розвитку 

нових навичок або очікуваних 

можливостей під час 

проходження резидентури. 

4) Покращення моніторингу 

досвіду, здобутого під час 

клінічних стажувань (Gruener 

et al., 2020). 

 диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний-рівному»; 

 рольові ігри; 

 наставництво; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні/ 

віртуальні пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів 

(Gruener et al., 2020). 

23. Іллінойс,  

Чикаго 

Медична школа 

Фейнберга 

північно-західного 

університету 

1859 2012 р. – зміна традиційного 

навчального плану на 3-х 

фазний, який базується на 4 

елементах (наука в медицині, 

клінічна медицина, здоров‟я 

та суспільство, професійний 

розвито) та 5 тематичних 

напрямах (медицина способу 

життя, прийняття медичних 

рішень та діагностичне 

обстеження, правовий захист 

у сфері охорони здоров‟я, 

якість медичної допомоги та 

безпека пацієнтів, робота в 

команді й лідерство), 

націлених на розвиток як 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лекції; 

 «рівний-рівному»; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Green et al., 

2020). 
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майбутніх практиків, так і 

дослідників. 

Основні зміни:    

1) Під час фази 1 відбувається 

формуюче оцінювання 

студентів. 

2) Фаза 2 починається у травні 

2 року навчання – у студентів 

є можливість брати участь у 

дослідженнях за інтересами та 

приєднуватися до курсів за 

вибором.  

3) Усі студенти повинні 

пройти обов‟язковий  2-

тижневий курс до закінчення 

медичної школи. Цей курс 

націлено на підготовку до 

вступу у резидентуру (Green et 

al., 2020).  

24. Іллінойс,  

Чикаго 

Медичний коледж 

Раша медичного 

центру 

університету Раша 

1837 2010–2013 рр. – впровадження 

мультидисциплінарних 

базових навчальних курсів, у 

основі яких системи 

людського організму.  

2017–2018 рр. – впровадження 

доклінічного навчального 

плану з курсами 2010-2013 рр. 

Для кожної ситеми органів 

створено окремий курс з 

вивченням нормальних та 

патологічних станів 

людського організму.    

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 «рівний-рівному»; 
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Інтеграція 8 ролей студента у 

навчальні дисципліни та 

клінічні стажування, зокрема 

ролі професіонала, 

дослідника, захисника, 

співробітника (співучасника), 

співрозмовника, освітянина, 

лідера, практика (Baker et al., 

2020).  

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 автентичний досвід пацієнтів; 

 використання відео/підкастів; 

 моделювання; 

 командне навчання; 

 майстер-класи (Baker et al., 2020). 

25. Іллінойс,  

Чикаго 

Медична школа 

Прітцкера відділу 

біологічних наук 

Чиказького 

університету  

1927 Упровадження навчального 

плану VISTA (Value,  

Improvement, Safety, Team 

Training, and Advocacy), 

зосередженого на 

довготривалому навчанні у 

сфері охорони здоров‟я та 

наукових дослідженнях 

(Farnan et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у великих групах; 

 диспути у малих групах; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Farnan et 

al., 2020). 

26. Іллінойс,  

Чикаго 

Медичний коледж 

університету 

штату Іллінойс 

1881 2017 р. – впровадження 

нового 3-х фазного 

навчального плану, 

заснованого на 5 тематичних 

напрямах:  фундаментальні 

знання; клінічна практика; 

здоров‟я, хвороби та 

суспільство; системи охорони 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 наставництво; 

 лекції; 
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здоров‟я; професійний 

розвиток (Clements-Jewery et 

al., 2020). 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 рефлексія; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Clements-

Jewery et al., 2020). 

27. Іллінойс,  

Спрінгфілд 

Медична школа 

університету 

штату Південний 

Іллінойс 

1972 2015 р. – впровадження 

нового навчального плану на 

3-му році навчання, та після 

проходження клінічних 

стажування – Підсумковий  

іспит з клінічних 

компетентностей, націлений 

на перевірку матеріалу за 1–3  

роки навчання.   

Перехід на модель 

програмного оцінювання  під 

час першого (2019) та другого 

(2020) року навчання (Klamen, 

2020).  

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 «рівний-рівному»; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 автентичний досвід пацієнтів; 

 моделювання; 

 командне навчання (Klamen, 

2020). 

28. Індіана,  

Індіанаполіс 

Медична школа 

університету 

штату Індіана 

1903 2016 р. – впровадження 

нового 3-х фазного 

вертикального та 

горизонтального 

інтегрованого  навчального 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 
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плану.  
Фаза 1: Фундаментальні 

дисципліни та розвиток 

клінічних навичок: 

 попередня 

демонстрація збору 

анамнезу та 

проведення медичного 

обстеження; 

 розширена інтеграція 

клінічних наук до 

систем органів людини 

 оцінювання  успішності 

за системою 

«зараховано» / «не 

зараховано» 

Фаза 2: Обов‟язкові клінічні 

стажування. 

Фаза 3: Передовий клінічний 

досвід, зокрема екстрена 

медична допомога, інтенсивна 

терапія інші курси за вибором: 

 підвищення 

відповідальності за 

досягнення усіх 

необхідних 

компетентностей; 

 підвищена готовність 

до резидентури; 

 досвід, отриманий 

студентами, відповідає 

їхнім прагненням до 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 командне навчання (Allen et al., 

2020). 
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майбутньої кар‟єри 

(Allen et al., 2020). 

29. Каліфорнія,  

Елк Грув 

Медичний коледж 

університету 

північної частини 

штату Каліфорнія 

2015 2011 р.  (до відкриття) –

навчальний план, націлений 

на використання вертикально 

та горизонтально  

інтегрованих системах 

органів, після чого 

відбуваються клінічні 

стажування по всій північній і 

центральній Каліфорнії. 

 

2015 р. – навчальний план 

складається з трьох фаз.  

Фаза А спирається на   

довготривалий  та 

дидактичний  досвід, 

пов‟язаний з науковим 

методом, науковим 

мисленням та дослідженнями, 

трансляційною наукою та 

доказовою медициною.  

У фазі А усіх студентів 

залучено до досліджень та/або 

стипендій, результатом якого 

є презентація їх особистої 

наукової роботи (проєктів, 

публікацій) під час 

спеціального заходу – Дня 

досліджень. 

Реструктуризація та 

переорієнтація начання під 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група (> 12 

студентів); 

 диспут: мала група (<12 

студентів); 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 рольові ігри/драматизація;  

 командне навчання; 

 майстер-класи (Yarbrough, Yang, 

2020). 
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час фази А, пов‟язаної з 

професіоналізмом, етикою,  

захистом громадського 

здоров‟я, системами охорони 

здоров‟я, альтернативною 

медициною, 

оздоровленням, стійкістю 

лікарів й студентів. 

 

У фазах В та С клінічне 

стажування відбувається у  

малих, сільських клініках, 

вузькопрофільних та 

багатопрофільних клініках,  

громадських, міських та 

тюремних  клініках. 

Розробка та імплементація 

неклінічних курсів (курси з 

лідерства, передового досвіду 

досліджень, підготовки 

асистенів викладача тощо) для 

студентів під час усіх фаз 

(Yarbrough, Yang, 2020). 

30. Каліфорнія,  

Лос-Анджелес 

Школа медицини 

Девіда Геффена 

Каліфорнійського 

університету в 

Лос-Анджелесі 

1951 Основні зміни:  

1) Ранній клінічний досвід – 

клінічні стажування на 2 та 3 

році навчання. 

2) Можливість продовжувати 

дослідження, отримувати 

додаткові ступені тощо 

(Braddock III, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 лекції; 

 командне навчання (Braddock III, 

2020). 
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31. Каліфорнія,  

Лос-Анджелес 

Медична школа 

Кека університету 

штату Південна 

Каліфорнія 

1949 Основні зміни: 

1) Навчання методом розтину 

тіл інтегровано у системний 

зміст. 

2) На 3-му році навчання 

введено курс «Перехід до 

клінічної практики». 

3)  Імплементація  двох 

однотижневих перехресних 

курсів, що мають на меті 

проаналізувати та закріпити 

клінічний/освітній досвід 3-го 

року. 

4) Залучення студентів до 

досліджень на основі гіпотез. 

5)  Створення освітнього 

середовища для продовження 

програми щодо сприяння 

формування професійної 

ідентичності. 

6) Велика кількість курсів за 

вибором 4-го року навчання  

сприяли самостійному 

асинхронному навчанню й 

дистанційному навчанню. 

(Ben-Ari et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 «перевернутий клас»; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 «рівний-рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 командне навчання; 

 майстер-класи; 

 дистанційне навчання (Ben-Ari et 

al., 2020). 
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32. Каліфорнія,  

Лома Лінда 

Медична школа 

університету Ломи 

Лінди 

1909 2017-2020 рр.  
1) Внесення до навчального 

плану тем, що стосуються 

місії та спадщини медичної 

школи.  

2) Посилення інтеграції 

навчання по горизонталі та 

вертикалі. 

3) Підтримка розвитку 

професійної ідентичності, 

стійкості та оздоровлення. 

4) Виділення ресурсів для 

підтримки інновацій та 

інноваційної діяльності. 

5) Запровадження міжсесійних 

тижнів на першому та 

третьому роках навчання, що 

дозволять  студентам набути 

стійкості та технічних 

навичок, досліджувати теми 

особистого інтересу та 

професійно зростати.  

(Shankel et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 інтегровані квізи (вікторини, 

тести); 

 опитування пацієнтів; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів 

(Shankel et al., 2020). 
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33. Каліфорнія,  

Пасадена 

Медична школа 

Кайзера 

Перманенте 

Бернарда  

Дж. Тайсона  

2019   

 

 

 

 

 

  – 

Педагогічні підходи: 

 гібрид інтерактивного та 

«перевернутої аудиторії»; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 наставництво; 

 диспут: велика група; 

 диспут: мала група; 

 рефлексія; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання (Hyderi,  

Schuster, 2020).   

34. Каліфорнія,  

Пало Альто 

Медична школа 

Стенфордського 

університету 

1908 2017–2019 рр.  

1) Імплементація нових 

курсів: 

 «Клітини та сигнали  у 

регенеративній медицині»,  

«Фармакологічне лікування 

захворювань», «Новітня 

патофізіологія» та «Новітні 

вирішення клінічних питань».  

2) Реорганізовано курс 

анатомії людини, ембріології, 

гістології та нейробіології. 

3) Імплементація раннього 

клінічного досвіду.  

4) Тривала стипендія за 

розширеним навчальним 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід; 

 диспут: велика група  (> 12 

студентів); 

 диспут: мала група   (<12 

студентів); 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 рольова гра/драматизація; 
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планом (Bernstein et al., 2020).  самостійне навчання;  

 моделювання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти, з 

тривимірним  моделюванням; 

 майстер-класи (Bernstein et al., 

2020). 

35. Каліфорнія,  

Дейвіс 

Медична школа 

Дейвіса 

Каліфорнійського 

університету 

1967 Основні зміни: 

1) Розширення класу зі 100 до 

128 студентів шляхом 

розробки спеціальних програм 

клінічного напряму для 

задоволення потреб у 

Каліфорнії.  

2) Додано 5-річний 

дослідницький напрям  з 

можливістю для залучення 

більшої кількості студентів 

для здобуття ступеня магістра  

клінічних досліджень. 

3) Додано два курси: «Перехід 

до стажування» та «Перехід 

до резидентури».  

 

2020 р. – розробка нової 

навчальної програми, у основі 

якої студентоцентристські та 

пацієнтоцентристські  

принципи (Servis, 2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання;  

 стандартизовані пацієнти; 

 командне навчання; 

 дистанційне навчання (Servis, 

2020). 
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36. Каліфорнія,  

Ірвайн 

Медична школа 

Ірвайна 

Каліфорнійського 

університету 

1961 2010 – 2020 рр. – поступовий 

перехід до iTEACH 

(Technology-Enhanced,  

Activity-Coordinated, 

Humanistic) – технологічно 

вдосконаленого, 

кординуючого діяльність та 

гуманістичного навчального 

плану.  iTEACH є тимчасовим  

вирівнювання змісту,  

організованого за 

тематичними блоками та  

надає критичні 

можливості студентам брати 

участь у скоординованому 

моделюванні, модулі 

ультразвуку та клінічних 

навичок з метою подальшого 

посилення клінічної кореляції 

з фундаментальними науками 

(Van Le-Bucklin et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 самостійне навчання;  

 диспут: мала група;    

 стандартизовані пацієнти; 

 командне навчання; 

 моделювання; 

 скоординовані модулі клінічних 

навичок (Van Le-Bucklin et al., 

2020). 

 

 

37. Каліфорнія, 

Ріверсайд 

Медична школа 

Ріверсайду 

Каліфорнійського 

університету 

2012  

- 
Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лекції;  

 подкасти;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 
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 «рівний – рівному»  (Willis et al., 

2020).  

38. Каліфорнія,  

Сан Дієго 

Медична школа 

Сан Дієго 

Каліфорнійського 

університету 

1968 Основні зміни:  

1) Підхід систем людського 

організму сприяв інтеграції  

анатомії та фармакології 

протягом 1-го року навчання.  

2) Скорочення лекцій, 

збільшення кількості 

практичних занять. 

3) Студенти першого курсу 

поділяються на 6 навчальних 

спільнот, де вони 

залишаються усі 4 навчальні 

роки й спільноти взаємодіють 

одна з одною (Savoia, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лекції;  

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 використання подкастів (Savoia, 

2020). 

39. Каліфорнія,  

Сан Франциско 

Медична школа 

Сан Франциско 

Каліфорнійського 

університету 

1864 

1873 (приєднано 

до 

Каліфорнійського 

університету) 

Основні зміни:  

1) Скорочення фази 

доклінічного навчання.   

2) Ранній початок фази 

клінічного стажування. 

3) Довготривалість 

стажування з сімейної та 

громадської медицини. 

4) Зміна часу проведення 

іспиту «Крок 1». 

5) Ранній початок фази після 

клінічного стажування (Lucey 

et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 лекції;  

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний-рівному» (Lucey et al., 

2020). 

40. Канзас, 

Канзас Сіті 

Медична школа 

Канзаського 

університету 

1905 Основні зміни: 

1) Індивідуальні заняття. 

2) Кілька способів зворотного 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 
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зв‟язку в режимі реального 

часу. 

2) Систематичне відстеження 

засвоєння змісту та 

досягнення цілей. 

3) Навчальна діяльність, що 

націлена на догляд за 

пацієнтами та покращення  

когнітивної  інтеграції. 

4) Збільшення досвіду роботи 

між професіоналами та 

малими групами (Bonaminio et 

al.,  2020). 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний-рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти;  

 майстер-класи (Bonaminio et al.,  

2020). 

41. Кентуккі,  

Лексінгтон 

Медичний коледж 

університету 

штату Кентуккі 

1956 2012 р. – поява гібридного 

навчального плану, у основі 

якого системи органів 

людини. 

 

2016 р. – інтеграція курсів та 

імплементація курсу «Сучасна 

медична практика», 

присвяченого доказовій 

медицині. 

 

2018 р. – упроваджено 

довготривалий курс «Довіра у 

клінічній медицині», до тем 

якого належать етика, 

фінансування охорони 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 використання відео/подкастів; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний – рівному»; 
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здоров‟я, доказова медицина, 

право та медицина, безпека 

пацієнтів (Griffith III et al., 

2020). 

 стандартизовані пацієнти;  

 командне навчання; 

 майстер-класи (Griffith III et al., 

2020). 

42. Кентуккі,  

Луїсвілл 

Медична школа 

університету 

Луїсвілля 

1837 Основні зміни:  

1) Перші 2 роки навчання 

відбуваються у аудиторному 

режимі, з 10-тижневою 

перервою між ними. Під час 

такої перерви студенти мають 

змогу долучитися до курсів за 

вибором, досліджень або 

пройти практику в закладах 

охорони здоров‟я. 

2) Після 2 року навчання – 10-

ти тижневий період для 

складання іспиту «Крок 1» та 

канікул.  

3) На 3 році навчання 

необхідно пройти 7 

обов‟язкових клінічних 

стажувань та період 6 тижнів 

– елективний час.  

4) На 4 році навчання – 11 

тижневий період курсів, на 

яких відбувається конкурсний 

відбір. Це курси з інтенсивної 

терапії, паліативної допомоги 

тощо (Holthouser et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані пацієнти;  

 командне навчання (Holthouser et 

al., 2020). 

43. Коннектікут, 

Норз Гевен 

Медична школа 

Френка Г. Неттера, 

доктора медицини, 

2012 Основні зміни: 

1) Додавання проблемного 

навчання у невеликі групи під 

Педагогічні підходи: 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 
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університету 

Квінніп‟як 

час 2 навчального року з 

використанням клінічних 

випадків та ознайомлення з 

поняттями про нерівність 

медичної допомоги, соціальні 

детермінанти здоров‟я та 

управління медичними 

ресурсами. 

2) Скорочення терміну 

доклінічного навчання.  

3) Імплементація філософії 

медицини Неттера під час 2 та 

3 років навчання. 

4) Посилення вертикальної 

інтеграції навчального плану 

для підкріплення змісту та 

виділення зв‟язків (Konopasek 

et al., 2020). 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

  «рівний – рівному» (Konopasek et 

al., 2020). 

44. Коннектікут, 

Фармінгтон 

Медична школа 

університету 

штату 

Коннектикут  

1968 2010–2020 рр. 

Розробка та імплементація 

нового навчального плану 

MDelta (Making a Difference in 

Education, Learning, Teaching,  

and Assessment).  

Основні зміни: 

1) традиційний навчальний 

план  2 + 2. 

2) Скорочення тижневих 

годин консультацій – з 32 до 

22 на першому етапі. 

3) Вилучено всі лекції та 

принципи навчання у команді.  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

  «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 рефлексія (Thatcher et al., 2020). 
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4) Модифікація лабораторних 

занять з додавання віртуальної 

анатомії та системи передачі 

данних, а також 

ультразвукового обстеження 

та традиційним розтином тіл.  

5) Курс VITAL був 

розроблено для забезпечення 

біопсихосоціальні аспектів 

медицини протягом 4 років 

медичної школи, що включає 

міжпрофесійну освіту та 

надання контенту, який 

дозволяє кожному студенту-

медику отримати сертифікат з 

охорони здоров‟я в галузі 

соціальних детермінант 

здоров‟я та їх відмінностей. 

6)  Курс PACTS надає  

системний та командний зміст 

з орієнтацією науки, 

присвячені охороні здоров‟я. 

7) Реалізація двотижневого 

періоду вдосконалення 

навчання та оцінювання 

(LEAP) під час першого 

періоду. Ця інновація 

призвела до скорочення 

кількості студентів, яким 

потрібно повторити 

навчальний рік (Thatcher et al., 

2020). 
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45. Коннектікут, 

Нью Гевен 

Єльська медична 

школа 

 

1810 Основні зміни: 

1) Інтегрований навчальний 

план: зміст фундаментальних 

та клінічних наук 

організовано та інтегровано у 

8 послідовних тематичних 

курсів та 3 довготривалих 

курсів. 

2) Міжпрофесійний 

довготривалий клінічний 

досвід: студенти-медики 

працюють із помічниками 

лікаря та медсестрами 

як команда і безпосередньо 

беруть участь у догляді за 

пацієнтами з початку 

навчання у  медичній школі. 

3) Клінічні навички: 

викладання та оцінка 

клінічних навичок 

координується та інтегрується 

протягом 4 років навчання з 

акцент ом на компетентностях 

з медичної історії та 

комунікації, медичного огляду 

та медичних маніпуляцій, 

клінічного мислення та 

професіоналізму. 

4) Клінічні стажування: 

націлені на інтеграцію між 

дисциплінами; надають  

можливості довготривалого 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані пацієнти 

(Belitsky et al., 2020). 
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перебування  з пацієнтами, 

командою та наставниками. 

5) Підвищена гнучкість: під 

час останніх  17 місяців 

студенти складають графіки 

на основі їх індивідуальних 

потреб та вибіру професії. 

Такий графік складається з 

часу на дослідження, 

факультативів та стажувань, 

співбесіди у резидентуру та 

необхідних  іспитів серії 

«Крок» (Belitsky et al., 2020). 

46. Луїзіана, 

Шревепорт 

Медична школа 

державного 

університету 

штату Луїзіана в 

Шревепорті 

1968 2014–2015 рр. – зосередження 

уваги на розвитку критичного 

мислення, зокрема на 

розумінні та використанні 

біостатистики,  критичної 

оцінки наукової літератури,  

усвідомленні етапів 

проведення досліджень. 

Відбулося збільшення занять з 

біостатистики під час 

доклінічних років навчання.  

Відбувалися обговорення у  

журнальних клубах під час 

проходження клінічних 

стажувань. Додано курс з 

доказової медицини під час 

четвертого року навчання.  

 

2016 р. – впровадження 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 рольові ігри; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 навчальні онлайн модулі; 

 наставництво; 

 використання подкастів; 

 стандартизовані пацієнти; 
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оцінювання «склав»/ «не 

склав» у доклінічній фазі 

навчання. 

 

2019-2020 рр. – впровадження 

оцінювання «склав»/«не 

склав» під час проходення 

клінічних стажувань. 

 

З 2010 р. – активне 

використання технологій для 

оцінки та зворотного зв‟язку,  

зокрема програми ExamSoft, 

що дає можливість 

професорсько-викладацькому 

складу надати студентам 

відгуки щодо розуміння 

матеріалу курсу (Rinaudo et 

al., 2020).  

 симуляційне навчання (Rinaudo et 

al., 2020). 

 

47. Луїзіана, 

Новий Орлеан 

Медична школа 

центру наук про 

здоров‟я 

державного 

університету 

штату Луїзіана у 

Новому Орлеані 

1931 2012 р. – оновлення 

навчального плану, в основі 

якого поєднання 

фундаментальних наук та 

систем органів людини. 

Додаткові зміни: культурна 

грамотність, оцінка 

літератури, системи здоров‟я 

та клінічні дослідження. 

Крім того, відбулося 

посилення інтеграції, зокрема  
як між різними 

фундаментальними 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у невеликих групах;  

 самостійне навчання; 

 рольові ігри; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 записані та «живі» лекції; 

 симуляційне навчання (English et 

al., 2020).   
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дисциплінами, так і між 

фундаментальними науками 

та клінічною медициною. 

Іншою зміною стала гнучкість 

навчального плану, оскільки 

студенти отримали 

можливість на 2,3 та 3 роках 

навчання проходити курси за 

вибором (English et al., 2020).   

48. Луїзіана, 

Новий Орлеан 

Медична школа 

університету 

Тулейна 

1834 Навчальний план 

представлено 2-ма фазами: 

фаза 1 починається з 

макроскопічної, радіологічної 

анатомії, анатомії розвитку 

організму та вступу до 

медицини. Потім слідують  

системні модулі, що засновані 

на фізіології, біохімії, 

генетики та гістології; 

фаза 2  починається навесні 1 

року навчання і є серією 

системних модулів, 

орієнтованих  на 

патофізіологію та 

хвороби; закінчується курсом, 

присв‟яченим особливостям 

мозку, розумовим процесам та  

поведінкою, тим самим 

об‟єднуючи базову й клінічну 

неврологічну та поведінкову 

науки.  

 

Педагогічні підходи: 

 навчання у команді;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 зворотній зв‟язок («клікери»); 

 «своєчасне навчання»; 

 наставництво; 

 «рівний-рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Krane, 

Gibson, 2020). 
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2020 р. - посилення інтеграції, 

навчання протягом усього 

життя та клінічної підготовки 

(Krane, Gibson, 2020). 

49. Массачусетс,  

Бостон 

Медична школа 

Бостонського 

університету 

1848 Впровадження навчального 

плану лікаря. 

 

2015 р. – під час першого року  

у навчальному плані  

відбулася інтеграція гістології, 

фізіології, генетики та 

біохімії. 

 

2019 р. – навчальни й план 

знову було преглянуто. 

Відбулася інтеграція 

клінічного мислення, 

фізикального діагнозу, 

навичок комунікації під час 

розгляду щотижневих кейсів  

хвороб (Garg et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 навчання у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи (Garg et al., 2020).   

50. Массачусетс,  

Бостон 

Гарвардська 

медична школа 

1782 2015 р. – представлення 

інноваційного навчального 

плану «Шляхи» (Pathways), 

що складається з 3 фаз: 

1) відбувся зсув у фазі 

основного клінічного досвіду 

– з 3 на 2 рік навчання; 

2) створення нових 

інтегрованих курсів у 

Провідна філософія освіти Гарвардської 

медичної школи – це переконання у 

тому, що виразні відносини між 

студентами та викладачами є 

найважливішим елементом 

особистісного та професійного розвитку. 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 
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контексті фази пост основного 

кілінічного досвіду. 

Спільно з Массачуссетським 

інститутом технологій 

створено унікальний 

навчальний план «Науки та 

технології охорони здоров‟я», 

націлена на майбутніх лікарів-

науковців. 

У контексті цього навчального 

плану було запропоновано 2 

нові курси: 

1) «Matlab for Medicine» -  

кількісні методи в медицині та 

наукових дослідженнях;  

2) «Growth of the Physician 

Scientist», інтегрований, 

щорічний досвід, призначений 

для підтримки особистісного 

та професійного досвіду 

перетворення зі студента на 

лікаря-вченого, заснованого 

на темах догляду за 

пацієнтами, спільноти, 

наставництва, рольового 

моделювання та рефлексивної 

практики. 

Зміною для двох навчальних 

планів стала імплементація 

місячного інтенсиву, 

націленого на розвиток 

комплексних комунікативних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 навчання у великих групах; 

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані пацієнти 

(Hundert, Neill, 2020). 
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навичок (Hundert, Neill, 2020). 

51. Массачусетс,  

Бостон 

Медична школа 

університету 

Тафтса 

1893 Основні зміни:  

1) Система коучинга. Кожний 

викладач курує по 10 

студентів, тим самим 

підтримуючи успішність й 

особистійний та професійний 

розвиток протягом усього 

періоду навчання у медичній 

школі. 

2) На початку 1 року навчання 

новий курс «Здоров‟я 

населення та медична 

професія» знайомить 

студентів із системою 

охорони здоров‟я, 

соціальними детермінантами 

здоров‟я, певними 

відмінностями в охороні 

здоров‟я, наукою про 

підвищення якості, етикою та 

професіоналізмом. 

3) Додано нові тематичні 

блоки під час доклінічного 

навчання які сприяють більш 

згуртованій інтеграції 

основних, 

клінічна наука, наука про 

системи охорони здоров‟я. 

4) Розвиток клінічного 

мислення відбувається з 1 

року навчання; 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 «перевернута аудиторія»;  

 лабораторні заняття; 

 лекції (інтерактивні); 

 презентації пацієнтів; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 проблемне навчання; 

 рольові ігри; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 майстер-класи (Blanco, Epstein, 

2020). 
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5) Додано літній табір з 

підготовки до вступу до 

резидентури. 

6) Розширено міжпрофесійний 

досвід співпраці (Blanco, 

Epstein, 2020). 

52. Массачусетс, 

Ворчестер 

Медична школа 

університету 

штату Массачусетс 

1971 2010 – 2011 р. – імплементація 

студентоцетричного 

інтегрованого навчального 

плану, який об‟єднує вчених 

фундаментальних наук з 

вченими клінічних наук. 

Цей навчальний план 

націлений на ранній клінічний 

досвід та розвиток 

комунікативних навичок 

(Campbell Larkin, Fischer, 

2020).  

 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 проблемне навчання; 

 рольові ігри; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 віртуальні пацієнти (Campbell 

Larkin, Fischer, 2020). 

53. Мериленд,  

Балтімор 

Медична школа 

університету 

Джонза Гопкінза 

1893 2014–2015 рр. – 

вдосконалення навчального 

плану «Гени для суспільства» 

(Genes to Society). 

Зміни: 

1) виявлення нових прогалин 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 
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у міждисциплінарній та 

трансляційній медицині –

догляд за пацієнтами, медична 

інформатика, 

регенеративна медицина та 

геномна медицина – для яких 

нові було розроблено нові 

курси «TIME» та 

«Translational Science»; 

2) Визначення необхідності 

покращення клінічного 

досвіду з амбулаторної 

медицини (Hueppchen et al., 

2020). 

  диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «своєчасне навчання»; 

 фасилітація; 

 електронні лекції; 

 журнальний клуб; 

 рольові ігри; 

 віртуальна мікроскопія; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи (Hueppchen et al., 

2020). 

54. Мериленд,  

Балтімор 

Медична школа 

університету 

штату Мериленд 

1807 Основні зміни: 

1) курси за вибором додано до 

3-го року навчання; 

2) скорочення часу для 

медичного та хірургічного 

стажування; 

3) скорочення часу під час 

вивчення курсу «Вступ до 

клінічної медицини»; 

4) імплементація курсу 

«Основи наукових досліджень 

та критичного мислення». 

 

Педагогічні підходи: 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти (Parker et al., 2020). 
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З 2018 р. почалося 

переосмислення чинного 

навчального плану, проте 

зміни ще не затверджені 

(Parker et al., 2020). 

55. Мериленд,  

Безеста 

Медична школа                  

Ф. Едварда 

Геберта 

університету 

медичних наук 

1972 2011 р. – перехід від 

навчального плану 2х2 до  

такого, що заснований на 

системі людських органів -  

«Молекули для військової 

медицини»: 

1) 17-місячний період 

доклінічного навчання з 7 

модулями на основі систем 

органів людини; 

2) 12-місячне клінічне 

стажування за різними 

спеціалізаціями; 

3) 15-місячний період після 

клінічного стажування. 

Ключовими моментами у 

навчальному плані стали 

елементи військової медицини 

(Pock et al., 2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 рольові ігри/драматизація; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи; 

 військово-польові начання (Pock 

et al., 2020). 

56. Міннесота, 

Рочестер 

Медична школа 

клініки Майо 

1972 2017 р. – впровадження 

навчального плану, у основі 

якого наука про надання 

медичної допомоги.  Метою 

цього навчального плану є 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 
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підготовка студентів до 

майбутньої професійної 

діяльності за 6 напрямами: 

антропоцентричний догляд; 

здоров‟я населення; 

високоякісний догляд; 

командна робота; лідерство;  
політика  економіка та 

технології у сфері охорони 

здоров‟я (Reed et al., 2020). 

  диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 командне навчання (Reed et al., 

2020). 

 

57. Міннесота, 

Міннеаполіс 

Медична школа 

університету 

штату Міннесота 

1888 Основні зміни: 

1) інтеграція базових та 

клінічних знань у 

фундаментальні наукові 

курси; 

2) більший акцент на науці 

про систему охорони здоров‟я, 

політиці охорони здоров‟я та 

здоров‟ї населення взагалі; 

3) розширення довготривалого 

клінічного досвіду; 

4) посилення індивідуалізації 

клінічної підготовки під час 4-

го року навчання; 

5) тижні «Повернення до 

школи» під час клінічної фази 

навчання  у контексті нового 

курсу «Становлення лікаря» 

(Calhoun et al., 2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 проблемне навчання; 

 рольові ігри; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 майстер-класи (Calhoun et al., 2020). 
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58. Міссіссіппі,  

Джексон 

Медична школа 

університету 

штату Міссісіпі  

1903 Основні зміни:  

1) у основі навчального плану 

- нейронауки. 

2) З 1 по 3 роки навчання 

студенти опановують курси з 

нейробіології, 

нейропсихології, психіатрії, 

нейрохірургії тощо. 

3) 4 рік навчання присвячено 

розвитку та оцінюванню усіх 

майбутніх спеціалістів з 

метою підготовки до 

резидентури (Jackson-

Williams, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 лекції;  

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 проблемне навчання; 

 рольові ігри/драматизація; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів 

(Jackson-Williams, 2020). 

59. Міссурі, 

Сент Луїс 

Медична школа 

університету Сент 

Луїс 

1836 Основні зміни: 

1) запис усіх лекцій через 

систему запису лекцій; 

2) усі курси та силабуси 

завантажено на електронну 

платформу, куди також 

додано електронні версії 

підручників; 

3) імплементовано курс 

«Клінічне опитування» під час 

доклінічного навчання; 

4) ранні клінічні стажування – 

Педагогічні підходи: 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 лекції;  

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 використання відео/подкастів 

(Schindler et al., 2020). 
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наприкінці 2-го року 

навчання; 

5) додано курс, спрямований 

на розвиток клінічного 

мислення; 

6) запроваджено такі курси: 

курс, метою якого є безпека 

пацієнтів та вдосконалення 

якості медичних послуг  та 

курс міжпрофесійної освіти; 

7) запроваджене 4 тижневе 

клінічне стажування з надання 

невідкладної медичної 

допомоги на 4 році навчання 

(Schindler et al., 2020).  

60. Міссурі, 

Сент Луїс 

Медична школа 

університету 

Вашингтона  

1891 2020–2021 рр. – 

імплементація нового 

навчального плану «Gateway» 

(Шлях), що складається з 3 

фаз впровж 4 років та 

націлений на підготовку 

спеціалістів нового покоління 

за допомогою освіти, 

досліджень, інновацій та 

правового захисту.  

Фаза 1 (Шлях до 

фундаментальних наук) – 16 

місяців, що складаються з 7 

інтегрованих модулів. 

Фаза 2 (Шлях до клінічної 

медицини) – 12 місяців, шість 

8-тижневих клінічних 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 ігри; 

 менторство; 

 презентація пацієнта; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 рефлексія; 

 навчання наданню допомоги; 
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стажувань. Кожне клінічне 

стажування починається з 

цілеспрямованого повторення 

фундаментальних наук; 

розширення попереднього та 

довання  нового матеріалу 

(спіральне навчання). 

Фаза 3 (Шлях до спеціалізації) 

– 20 місяців. Урахування   

академічних та кар‟єрних 

інтересів. Підготовка до 

резидентури та курси за 

вибором (Colson et al., 2020). 

 самостійне навчання; 

 симуляційне навчання; 

 проблемне навчання; 

 дистанційне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів  

(Colson et al., 2020). 

 

61. Міссурі, 

Колумбія 

Університет 

Міссурі – 

Колумбійська 

медична школа  

1872 Основні зміни:  

1) додано такі компоненти: 

догляд за хворими з 

урахуванням особливостей 

різних культур, здоров‟я 

населення та громадськості, 

формування професійної 

ідентичності; 

2) імплантовано 4-х річний 

курс «COMPASS», націлений 

на розвиток професійного 

становлення; 

3) тривалість клінічного 

стажування з неврології  

зросло до 4-х тижнів (Kane et 

al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 «перевернута аудиторія»; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 проблемне навчання; 

 рольові ігри/драматизація; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 
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 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 навчання наданню допомоги 

(Kane et al., 2020). 

62. Міссурі, 

Канзас Сіті 

Університет 

Міссурі – Медична 

школа Канзас Сіті 

1971 Основні зміни:  

1) впроваджено 

довготривалий 

міжпрофесійний досвід; 

2) 6-річний навчальний план 

(Cuddy et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний 

 клінічний досвід: стаціонарний 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 лабораторні заняття; 

 проблемне навчання; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 командне навчання (Cuddy et al., 

2020). 

63. Мічиган,  

Маунт Плезент 

Медичний коледж 

університету 

центрального 

Мічигану 

2012  

 

 

 

 

– 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані/симуляційні 
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пацієнти; 

 симуляційне навчання (Thompson, 
Molter et al., 2020). 

64. Мічиган, 

Іст Лензінг 

Коледж людської 

медицини 

Мічиганського 

університету 

1964 2016 р. – імплементація 

навчального плану спільних 

відкриттів, у якому: 

1) студентів залучено у ранній 

й постійний клінічний досвід; 

2) поєднання науки з 

доглядом за хворими;  

3) біопсихосоціальна модель 

догляду за хворими; 

4) співпраця між 

професорсько-викладацьким 

складом та студентами; 

5) міжпрофесійне навчання 

для підвищення безпеки та 

якості освітнього процесу 

(Wagner et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у великих групах; 

 диспути у малих групах;  

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання (Wagner et 

al., 2020). 

65. Мічиган, 

Рочестер 

Медична школа 

Вільяма Бомонта 

Оклендського 

університету  

2008 2011–2015 рр. – когортний 

навчальний план, метою якого 

є:  

1) імплементація більших  

можливостей для співпраці та  

навчання; 

2) підтримка сильного почуття 

спільності серед студентів, 

професорсько-викладацького 

складу та лікарів; 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання; 

 «рівний – рівному»; 

 спільноти практики (суденти 

навчаються разом та отримують 

всебічну підтримку один від 

одного) (Ledford et al., 2020). 

 



642 

3) підвищення ефективності та 

результативності освітнього 

процесу (Ledford et al., 2020). 

66. Мічиган, 

Енн Арбор 

Медична школа 

університету 

штату Мічиган 

1850 2015 р. – впровадження 

масштабного навчального 

плану, який складається з 8 

частин: наукового стовбура, 

клінічного стовбура, гілок, 

програми «Шляхи 

досконалості», програми з 

розвитку лідерства, між 

професійної освіти, 

навчальної спільноти «M-

Home», оцінювання, в основі 

якого компетентності (Daniel 

et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання (Daniel et 

al., 2020). 

67. Мічиган, 

Детройт 

Медична школа 

державного 

університету 

Вейна 

1868 2018 р. – імплементація 

нового навчального плану за 

моделлю «18-12-18», що 

складається з 3 фаз та 4 

сегментів.  

Фаза 1 – перехід від вивчення 

фундаментальних наук до 

систем органів людини. 

1 сегмент: програма повного 

розтину тіл для вивчення 

макроскопічної анатомії; 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 



643 

ранній клінічний досвід; 

тлумачення результатів 

досліджень; вивчення основ 

безпеки пацієнтів та роботи у 

командах; опанування 

соціогуманітарних дисциплін 

через перший проєкт з 

пацієнтом; 

2 сегмент: амбулаторне 

клінічне навчання з питань 

первинної медичної допомоги.  

Імплементація довготривалого 

курсу «Населення, пацієнт, 

лікар та професіоналізм». 

Фаза 2, сегмент 3 – клінічні 

стажування.  

Фаза 3, сегмент 4 – 

прогресивний професійний 

розвиток та підготовка до 

резидентури (Booza et al., 

2020). 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання (Booza et 

al., 2020). 

 

68. Мічиган, 

Каламазу 

Медична школа 

Гомера Страйкера, 

доктора медицини, 

Західно-

Мічиганський 

університету  

2012 2014 р. – доклінічне навчання 

складає 20 місяців, з яких 5 

місяців відведено на 13 курсів, 

присвячених системам органів 

людини, решта часу – курси 

«Медичні професії» та 

«Основи клінічного досвіду»; 

 

2016 р. – клінічні стажування. 

Кожне стажування тривало по 

8 тижнів. 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 фасилітація; 



644 

 

2017 р. – 4 11-тижневих 

спільних блоків. Наприклад, 

сімейна медицина та педіатрія 

складала один блок. 

2018 р. – незалежні клінічні 

стажування, кожне з яких 

тривало 7 тижнів (Busha et al., 

2020).  

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи (Busha et al., 2020). 

69. Небраска,  

Омага 

Медична школа 

Крейтонського 

університету 

1892 Основні зміни: 

1) додано гуманітарні науки, 

етику, безпеку пацієнтів, 

науку про надання медичної 

допомоги. 

2) додано удосконаленне 

навчання клінічним навичкам, 

досвід роботи у лікарнях; 

3) відбувалася інтеграція 

фундаментальних наук з 

блоками систем органів 

людини (Del Core, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання (Del Core, 

2020). 
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70. Небраска,  

Омага 

Медичний коледж 

університету 

штату Небраска 

1880 2017 р. – впровадження 

нового 3-х фазного 

навчального плану. 

Основні зміни: 

1) удосконалення останнього 

року навчання  для належної 

підготовки студентів до 

резидентури;  

2) поєднання 

фундаментальних наук з 

клінічною медициною; 

3) впровадження науки про 

системи охорони здоров‟я 

(Taylor, Cutright, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 лекції; 

 лабораторне навчання; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 симуляційне навчання (Taylor, 

Cutright, 2020). 

71. Невада, 

Лас Вегас 

Медична школа 

Лас-Вегаса 

університету 

штату Невада 

2014  

 

– 

Педагогічні підходи: 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у великих групах;  

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 симуляційне навчання (Haycocks, 

Sullivan, 2020). 

72. Невада, 

Ріно 

Медична школа 

Ріно університету 

1971 2012–2013 рр. – відбувся 

перехід до вивчення систем 
Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  
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штату Невада органів людини.  

 

2017–2018 рр. – введення 2 

обов‟язкових 4-тижневих 

клінічних стажувань – з 

неврології та такого, який 

проводиться за конкурсом. 

Скорочення терміну 

проходження клінічних 

стажувань з внутрішньої 

медицини та хірургії (Baker et 

al., 2020). 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання(Baker et al., 

2020). 

73. Нью Гемпшир, 

Гановер 

 

 

Медична школа 

Гейзела в Дартмуті 

1797 2019 р. – імплементація 

нового прогресивного 3-х 

фазного навчального плану.   

Фаза 1 «Основи медицини» –

18 місяців, інтеграція тем 

пов‟язаних з системами 

органів людини.   

Фаза 2 «Клінічне занурення» 

забезпечує основні клінічні 

стажування. 

Фаза 3 «Дослідження та 

спеціалізація»  призначена, 

щоб сприяти майбутній 

кар‟єрі. Усі студенти 

проходять 4-тижневе 

стажування у вибраній галузі 

(Lyons et al., 2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 рольові ігри/драматизація; 

 наставництво; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 
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 віртуальні пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

(Lyons et al., 2020). 

74. Нью Джерсі, 

Камден 

Медична школа 

Купера 

університету 

Роуєна 

2012  

 

 

– 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти (Perlis et al., 2020). 

75. Нью Джерсі, 

Саут Оріндж 

Медична школа 

Гакенсака-

Меридіана 

університету 

Сетон Холл 

2018  

 

– 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 презентація пацієнтів; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 навчання у великих групах; 

 «перевернута аудиторія»; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 
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 лабораторні заняття; 

 рольові ігри/драматизація; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

 майстер-класи (Hoffman et al., 

2020). 

76. Нью Джерсі, 

Неварк 

Медична школа 

Рутгерза в Нью-

Джерсі 

1954 Впровадження 3-х фазного 

навчального плану, 

заснованого на системах 

органів людини. 

Основні зміни:  

1) 2 тижні протягом Фази  

2 (3 рік навчання), що 

зосереджені на оздоровчих 

заходах, клінічному мисленні, 

певних упередженнях, 

та оцінюванні  довіреної 

професійної діяльності; 

2) додано курс «Перехід до 

Резидентури» під час Фази 3 

(Soto-Greene et al., 2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 презентація пацієнтів; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 навчання у малих групах; 

 журнальні клуби; 

 «перевернута аудиторія»; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 дистанційне навчання; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

 майстер-класи (Soto-Greene et al., 

2020). 

77. Нью Джерсі, 

Піскатавей 

Медична школа 

Рутгерза, Роберта 

1966 2020 р. – 4-річний навчальний 

план, 2+2.  
Педагогічні підходи: 

 навчання у команді;  
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Вуда Джонсона Основні зміни: 

1) додано курс «екологія 

медицини» – студенти мають 

змогу доглядати за 

пацієнтами, які живуть вдома 

з хронічними 

захворюваннями; 

2) удосконалена програма 

безпеки пацієнтів та якості 

надання медичних послуг; 

3) підготовка до резидентури, 

у основі якої певна 

спеціалізація;   

4) додано нові теми:  

цифрова та взаємопов‟язана 

система охорони здоров‟я, 

оздоровлення лікарів, догляд 

за ветеранами у лікарняних та 

домашніх умовах; 

5) впроваджено формуючі 

комплексні іспити з 

фундаментальних наук під час 

2 року навчання; 

6) впроваджено численні 

курси за вибором; 

7) розширено курси, 

спрямованві на розвиток 

комунікативної 

компетентності студентів, їх 

оцінювання за Шкалою 

емпатії та ясності (Terregino et 

al., 2020). 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 навчання у малих групах; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

 майстер-класи (Terregino et al., 

2020). 
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78. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Медичний коледж 

Альберта 

Ейнштейна 

1955 Основні зміни: 

1) інтеграція 

фундаментальних наук з з 

системами органів людини під 

час перших 2-х років 

навчання; 

2) впродовж 3 року навчання – 

8 обов‟язкових клінічних 

стажувань; 

3) клінічні або дослідницькі 

курси за вибором впродовж 4-

го року навчання (Joo et al., 

2020).     

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  диспути у малих групах;  

 диспути у великих групах; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 дистанційне навчання; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 майстер-класи (Joo et al., 2020). 

79. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Коледж лікарів та 

хірургів Вагелоса 

Колумбійського 

університету 

1767 2010 р. – імплементація 

головних клінічних стажувань 

під час другого року навчання 

та поєднання освітнього 

процесу з дослідженнями. 

 

2015–2020 рр. – 

імплементація елементів 

компетентнісного підходу у 

освітній процес (Amiel et al., 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 навчання у великих групах; 

 «перевернута аудиторія»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 
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2020).  стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

(Amiel et al., 2020). 

80. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Медична школа 

міського 

університету Нью 

Йорка 

2016  

– 

Педагогічні підходи: 

 навчання у команді;  

 проблемне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 навчання у великих групах; 

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 рефлексія; 

 лекції; 

 журнальний клуб; 

 фасилітація; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 навчання студентами один одного 

(Auerbach et al., 2020). 

81. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Медична школа 

Ікана у Маунт 

Сінай 

1968 Основні зміни: 

1) додано «гнучкий» час у 

освітньому процесі: півдня 

щотижнево під час 1-2 років 

навчання; зафіксовані у 

розкладі дні під час 3 року 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 навчання у великих групах; 
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навчання; 1 тиждень – у 

межах 4 року навчання. 

2) додано 8 тижнів «У фокусі» 

(1 та 2 роки навчання  - 1-4 

тижні; 3 та 4 роки навчання 5-

8 тиждень), націлені на  

розвиток критичного 

мислення й особливостей 

біомедичних досліджень; 

3) додано програму «Portal» 

для тих студентів, хто бажає 

стати лікарем-дослідником; 

4) додано програму з надання 

медичної допомоги (Fallar et 

al., 2020).  

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Fallar et 

al., 2020). 

82. Нью Йорк,  

Нью Йорк 

Медичний коледж 

Вейла Корнелла 

1898 2018 р. – реорганізація 

навчального плану, який 

складається з 3-х фаз. 

Основні зміни:  

1) Фазу 1 скорочено до 1,5 

років зі створенням 

послідовних блоків, які 

поєднують нормальну та 

патологічну біологію. 

Довготривалий блок «Догляд 

за пацієнтами та лікарська 

справа» інтегрує клінічні 

знання зі змістом 

фундаментальних наук.  

2) у Фазі 2 було скорочено 

тривалість певних клінічних 

стажувань та додано нові; 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 проблемне навчання;  

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 навчання у великих групах; 

 використання відео/подкастів; 

 лекції; 

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 журнальний клуб; 

 самостійне навчання; 
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3) до Фази 3 було додано 6-

місячну програму «Галузь 

зосередження», зосереджену 

на  розвитку основних 

навичок дослідження та 

структуровану, довготривалу 

можливість для реалізації 

наукових проєктів у 

спеціалізованих сферах 

інтересів (Kang et al., 2020). 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані та віртуальні 

пацієнти; 

 демонстрації; 

 майстер-класи (Kang et al., 2020). 

 

83. Нью Йорк,  

Буфалло 

Школа медицини 

та біомедичних 

наук Джейкобса 

при університеті в 

Буффало 

1846 Основні зміни: 

інтеграція фундаментальних 

наук з системами органів 

людини. 

2019 р. – імплементація 

системи оцінювання 

«склав/несклав» під час Фази 

1 - доклінічного навчання. У 

Фазі 2 залишилося 

багаторівневе оцінювання 

(Lesse, Cain, 2020).  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 «перевернута аудиторія»; 

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 лекції; 

 журнальні лекції; 

 фасилітація; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання відео/подкастів; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний – рівному» (Lesse, Cain, 

2020). 
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84. Нью Йорк, Нью 

Йорк 

Медична школа 

Гроссмана Нью-

Йоркського 

університету 

1841 2010 р. – імплементація 

навчального плану для XXI ст. 

(С21), який складається з 4 

етапів. 

Основні зміни: 

1) під час перших 2,5 років 

відбувається 7 сесій, 

націлених  на розвиток  

усвідомлення, збереження 

здоров‟я  та формування 

стійкості студентів-медиків 

під час навчання та у 

майбутній кар‟єрі;   

2) на заняттях з анатомії існує 

можливість вивчати 

професійно розсічені 

пластиновані екземпляри та 

трупи, розтин яких зробив 

професорсько-викладацький 

склад; 

3) імплементація мобільної 

платформи «Клінічні 

опитування».  Щотижнево 

програма надсилає студентам 

по 2-3 питання, що 

стосуються фундаментальних 

наук. Відповіді – обов‟язкові, 

підлягають аналізу з боку 

викладачів, однак не 

впливають на оцінювання. 

Тож це – інноваційний спосіб 

перевірки отриманих знань та 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 «рівний – рівному»; 

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 навчання у малих групах; 

 лекції (зменшення); 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи (Harnik et al., 

2020). 
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підготовки до клінічних 

стажувань (Harnik et al., 2020). 

85. Нью Йорк,  

Мінеола 

Медична школа 

Лонг-Айленда 

Нью-Йоркського 

університету 

2019  

 

 

 

 

– 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний – рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 майстер класи (Ayala et al., 2020). 

86. Нью Йорк,  

Валгалла 

Нью-Йоркський 

медичний коледж 

1860 Основні зміни: 

1) розширення курсів про 

жіноче здоров‟я, безпеку 

пацієнтів, міждисциплінарну 

співпрацю, знеболювальні 

заходи; 

2) додано курс «Історія 

медицини»; 

3) зосереджено увагу на 

принципах  досліджень з 

метою розвитку аналітичного 

та критичного мислення. 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 навчання у великих групах; 

 дискусія у малих групах;  

 дискусія у великих групах; 

 лекції (зменшення); 



656 

Зміна навчального плану 

відбудеться орієнтовно у 2021 

– 2022 рр. (Koestler et al., 

2020).  

 «перевернута аудиторія»; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 рольові ігри/драматизація; 

 стандартизовані пацієнти; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 «рівний – рівному»; 

 майстер класи (Koestler et al., 2020). 

87. Нью Йорк, 

Рочестер 

Школа медицини 

та стоматології 

університету 

Рочестера 

1921 Навчальний план з подвійною 

спіраллю – пояснення та 

переходи – інтегрує наукові 

основи медицини 

з клінічною медициною за 

допомогою 4 фаз. Крім того, 

цей навчальний план зберігає 

важливі елементи 

біопсихосоціальної моделі з 

наголосом на 

фундаментальних науках 

впродовж усього навчання та 

ранніх клінічних стажувань. 

Основні зміни:  

1) під час Фази 1 та 2 

відбувається інтеграція 

фундаментальних наук з 

системами органів людини. 

2) раннє завершення Фази 2; 

3) до Фази 3 – клінічні 

стажування – додано клінічне 

стажування з сімейної 

медицини та інтенсивної 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання у малих групах;  

 дискусія у малих групах;  

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 рольові ігри/драматизація; 

 стандартизовані пацієнти; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 майстер-класи (Lambert, Mooney, 

2020). 
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терапії; 

4) до Фази 3 також належать 

курси  наукових та соціальних 

основ медицини; 

5) Фаза 4 має курс, 

присвячений удосконаленню 

систем охорони здоров‟я 

(Lambert, Mooney, 2020). 

88. Нью Йорк,  

Стоуні Брук 

Медична школа 

Відродження в 

університеті 

Стоуні Брук 

1971 2014 р. – імплементація 

навчального плану LEARN 

(орієнтований на навчання, 

експереминтальний, 

адаптивний, ретельний, 

новітній), що складається з 3 

фаз. 

Основні зміни: 

1) запущено спеціальну 

програму, за якою усі 

студенти отримують 

планшети iPad; 

2) сторено програму «Шляхи 

до успіху», що інтегрує 

академічне та кар‟єрне 

консультування протягом 

усього навчання; 

3) імплементовано 2 програми 

академічної підтримки – 

«Shelf Rx» та «Clinical Rx» 

для студентів, визначених у 

групі ризику для здачі іспиту 

NBME або USMLE «Крок 2» 

(Lu et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

  навчання студентів один одним; 

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Lu et al., 

2020). 
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89. Нью Мексіко, 

Альбукерке 

Медична школа 

університет штату 

Нью-Мексико  

1964 2015 р. - перший перегляд 

навчального плану – з 

впровадженням нових курсів з 

базових наук та курсу з 

розвитку клінічного мислення. 

 

2019 р. – другий перегляд 

навчального плану – 

розширення доклінічного 

навчання з 18 до 20 місяців.  

Також було додано міжсесійні 

тижні, сфокусовані на 

принципах оздоровлення, 

навчальних стратегіях тощо. У 

цей період студенти мають 

можливість відвідувати 

майстер-класи з актуальних 

медичних питань у 

дослідженнях, клінічній 

практиці та гуманітарних 

науках (McGuire, Timm, 2020).  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 лекції; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання; 

 використання відео/подкастів 

 майстер-класи  (McGuire, Timm, 

2020). 

 

90. Огайо,  

Дейтон 

Медична школа 

Буншофта 

державного 

університету Райта 

1973 2017 р. – імплементація 

навчального плана Райта  

Основні зміни: 

1) відсутність лекцій; 

2) адаптація ідей Е. Мазура 

про викладання матеріалу 

однолітками; 

3) імплементація «WrightQ» 

начання – проте, як правильно 

завдавати питання у різних 

ситуаціях (Roman et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний – рівному»; 

 «викладання однолітками»   
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Е. Мазура; 

 фасилітація; 

 моделювання; 

 рольові ігри/драматизація;  

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані пацієнти (Roman 

et al., 2020). 

91. Огайо,  

Клівленд 

Медична школа 

університету Кейс 

Вестерн Резерв 

1843 Основні зміни: 

1) впровадження курсу 

«Основи міжпрофесійної та 

спільної практики» під час 1-

го року навчання; 

2) зосереджено увагу на 

розвитку командних навичок; 

3) імплементація 

довготривалого курсу 

«Системи та дослідження», 

зосередженого на навичках та 

інструментах для 

дослідження, а також 

системах охорони здоров‟я, 

науці про здоров‟я населення, 

тощо (Thomas,  Wilson-

Delfosse et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 інтерактивні лекції; 

 використання відео/подкастів; 

 моделювання; 

 фасилітація; 

 рольові ігри/драматизація;  

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані пацієнти 

(Thomas,  Wilson-Delfosse  et al., 

2020). 

92. Огайо,  

Колумбус 

Медичний коледж 

державного 

університету 

штату Огайо 

1914 2012 р. – імплементовано 

компетентністно орієнтований 

навчальний план 

«Спрямовувати. Служити. 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 
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Надихати», що складається з 3 

частин впродовж 4 років. 

Основні зміни:  

1) у 1 частині імплементовано 

мультиорганні системні 

блоки; 

2) програми «Критичний 

аналіз» та «Вирішення 

питань» було змінено на 

комбіновану програму з 

довготривалими групами та 

практикою; 

3) додано довготривалі 

програми, зокрема освітній 

проєкт громадського здоров‟я, 

програма освітніх портфоліо 

та коучингу, науковий проєкт 

із застосування прикладних 

систем охорони здоров‟я; 

4) у 2 частині  об‟єднано 7 

основних клінічних стажувань 

у 3 кола з інтегрованим 

клінічним змістом та 

навчальними сесіями; 

5) у 3 частині  увагу 

зосереджено  на догляді за 

гостро хворими та хронічно 

хворими або амбулаторними 

пацієнтами та кар‟єрному 

розвитку (McCallister, 

Clinchot, 2020). 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 наставництво; 

 лекції; 

 використання відео/подкастів; 

 моделювання; 

 фасилітація; 

 рольові ігри/драматизація;  

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 віртуальні пацієнти;  

 майстер-класи (McCallister, 

Clinchot, 2020). 
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93. Огайо,  

Цінциннаті 

Медичний коледж 

університету 

Цінциннаті 

1819 Основні зміни: 

1–2 роки навчання – значні 

можливості для студентів 

отримувати досвід та відгуки 

про свої досягнення. 

 

2018–2019 рр. – початок 

співпраці з коледжем 

фармації для міжпрофесійного 

навчання. 

2019–2020 рр. – впровадження  

технологію  

QR-коду для забезпечення 

формуючого зворотного 

зв‟язку в режимі реального 

часу під час 3 року навчання. 

(Baker, Diller, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 спостереження з контрольними 

списками; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 «перевернута аудиторія»; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 наставництво; 

 рольові ігри/драматизація; 

 використання відео/подкастів; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 саморефлексія; 

 дискусії за темами; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 віртуальні пацієнти; 

 майстер-класи (Baker, Diller, 

2020). 
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94. Оклахома,  

Оклахома Сіті 

Медичний коледж 

університету 

штату Оклахома 

1900 Основні зміни: 

1) два курси 1-го року 

навчання об‟єднано у один 

загальний курс «Основи 

медицини»; 

2) курс макроскопічної 

анатомії було перенесено на 

на початок 1-го року навчання 

й розширено на 2 тижні; 

3) додано обов‟язковий 7-

тижневий курс наприкінці 2-

го року навчання для 

посилення та синтезу 

основних наукових концепцій; 

4) додано обов‟язковий 2-

тижневого курс «Суглоби, 

шкіра та кістки» до 2-го року 

навчання; 

5) додано обов‟язковий 

тижневий курс «Клінічний 

перехід» на початку 3-го року 

навчання до клінічних 

стажувань; 

6) додано обов‟язковий  4-

тижневий курс до 4-го року 

навчання для посилення 

важливих клінічних тем; 

7) створено довготривалий 

курс, присвячений здоров‟ю  

населення (Candler et al., 

2020).  

Педагогічні підходи: 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 самостійне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 майстер-класи (Candler et al., 

2020). 
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95. округ Колумбія, 

Вашингтон 

Медична школа 

університету 

Джорджтауна 

1851 2017 р. – імплементація 

навчального плану Journeys, 

що засновано на принципах 

допитливості, вибору, 

рефлексії та лікуванням усієї 

люди (cura personalis) та 

відповідно включає 

довготривали наукові напрями 

(гуманітарні науки, соціальна 

справедливість, первинна 

медична допомога,  здоров‟я 

населення, лідерство у 

охороні здоров‟я та 

дослідження  з медичної 

освіти), можливості літніх 

досліджень, програму 

професійного формування 

особистості та майстер класи 
Journeys. Крім того, додано  
інноваційний курс за вибором, 

що стосується балансу між 

розумом та тілом (Furlong et 

al., 2020).   

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 принцип начання дорослих; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 рефлексія у малих групах; 

 використання відео/подкастів; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 майстер-класи (Furlong et al., 

2020).   

 

96. округ Колумбія, 

Вашингтон 

Медичний коледж 

університету 

Говарда 

1868 Основні зміни: 

1) Оновлено курс фізикальної 

діагности та перейменовано  

його як «Вступ до клінічної 

медицини» під час 1-го та 2-го 

року навчання.  

2) Реструктуровано курс етики  

Педагогічні підходи: 

 «перевернута аудиторія»; 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 
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протягом 3-го року навчання 

на курс міждисциплінарної 

етики охорони здоров‟я, з 

наголосом на міжпрофесійній 

співпраця та роботі у команді. 

3) Додано новий обов‟язковий 

чотирьохтижневий  курс під 

час 4 року навчаня, що готує 

до резидентури.  

4) Додано курс «Основні 

клінічні та технічні навички», 

протягом першого тижня 3 

року навчання. 

5) Додано курс «Зупинимо 

кровотечу» для студентів 1 

року навчання (Ford, Goel, 

2020). 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 панельні диспути; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 проблемне навчання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 рольова гра/драматизація; 

 використання відео/подкастів; 

 моделювання; 

 симуляційне навчання; 

 стандартизовані пацієнти; 

 майстер-класи (Ford, Goel, 2020). 

97. округ Колумбія, 

Вашингтон 

Школа медицини 

та наук про 

здоров‟я 

університету 

Джорджа 

Вашингтона 

1825 2018 р.  

1) Інтеграція 

фундаментальних наук та 

клінічних дисциплін.  

2) Ранній початок клінічних 

років навчання. 

3) Курси за вибором під час 

третього та четвертого курсів 

та досвід тривалої первинної 

медичної допомоги (Kind et 

al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 
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 наративна медицина; 

 стандартизовані пацієнти (Kind et 

al., 2020). 

98. Орегон,  

Портленд 

Медична школа 

університету 

охорони здоров‟я 

та науки штату 

Орегон 

1887 2012 р. – початок оновлення 

навчального плану.  

 

2014 р. – імплементація 

інноваційно інтегрованого 

компетентністноорієнтованого 

студентоцентричного 

начального плану «YourMD», 

який має 2 фази та 3 перехідні 

курси (Bumsted et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі онлайн кейсів; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 рефлексія у малих групах; 

 стандартизовані пацієнти 

(Bumsted et al., 2020). 
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99. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Медичний коледж 

університету 

Дрекселя 

1848 2017 р. – імплементація 

нового 3-х фазного 

навчального плану «Основи та 

кордони». 

Фаза 1: 

1) додано такі курси: «Основи 

догляду за хворими», 

практикум «Правовий захист 

здоров‟я», «Кордони» (1-

тижневий інноваційний курс  
про охорону здоров'я, здоров'я 

населення, якість/безпеку 

пацієнтів, інформатику, 

економіку здоров‟я) 

(Baranoski et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Baranoski et al., 2020). 

100. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Медична школа 

Льюїса Каца в 

університеті Темпл 

1901 Основні зміни: 

1) додання ультразвуку та 

інших діагностичних 

зображень до курсу з анатомії; 

2) довготривалі теми, що 

стосуються фармакології та 

патології, навичок 

спілкування, безпеки та якості  

пацієнтів, міжпрофесійної 

освіти, соціальних 

детермінантів здоров‟я,  

охорони здоров‟я та біоетики; 

3) додано оцінювання 

«склав/не склав» у Фазу 1; 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 лекції (скорочення); 
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4) розширення курсу «Перехід 

до клінічних стажувань»; 

5) додання радіології під час 

клінічних стажувань; 

6) додання курсу «Перехід до 

резидентури» (Sterling et al., 

2020). 

 стандартизовані пацієнти (Sterling 

et al., 2020). 

 

101. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Медичний коледж 

Сідні Кіммела в 

університеті 

Томаса 

Джефферсона 

1824 2017 р. – започаткування 3-х 

фазного навчального плану 

«JeffMD» (Ziring et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 лекції (скорочення); 

 стандартизовані пацієнти (Ziring 

et al., 2020). 

102. Пеннсільванія, 

Філадельфія 

Медична школа 

Реймонда і Рут 

Перельман в 

університеті штату 

Пенсільванія 

1765 Навчальний план «Навчання 

для життя». 

 

2011 р. – матеріали без 

паперу. Студенти отримали 

планшети iPad для освітнього 

процесу.  

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у малих групах; 



668 

 

2015 р. – імплементовано курс 

ультразвукової діагностики. 

 

2016 р. – додано 1-тижневий 

курс основ біології раку з 

подальшою  інтеграцією 

впродовж усього навчального 

плану.  

 

2017 р. – курс «Зсередини»:   

поєднання вступу до клінічної 

медицини, анатомії, 

ультразвукового дослідження 

та радіології.  

 

2017 р. – «Йоганатомія»: 

поєднання анатомії та основ 

здоров‟я. 

 

2019 р. – курси  «Кулінарна 

медицина», «Мистецтво та 

медицина», «Наративна 

медицина», курси за вибором 

під час доклінічного навчання 

тощо (Rose et al., 2020). 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 фасилітація; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Rose et al., 

2020). 

 

103. Пеннсільванія, 

Скрентон 

Медична школа 

співдружності 

Гейзінгера 

2008 Основні зміни: 

2017 р. – 3-й рік навчання – 

гібрид довготривалого 

інтегрованого клінічного 

стажування та блоків, що з 6 

місяців стажування у 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 
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стаціонарі та 6 місяців 

стажування в амбулаторіях в 

амбулаторних лікарських 

закладах.  

 

2019 р. – курс «Тривалий 

безперервний досвід» було 

інтегровано у курс 

«Мистецтво та практика 

медицини» (DiMattia et al., 

2020). 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 використання віде/подкастів 

(DiMattia et al., 2020). 

104. Пеннсільванія, 

Гершей 

Державний 

медичний коледж 

Пенна 

1967 У закладі існує 3 навчальних 

плана: Гершей, прискорений 

та університетський парк.  

Основні зміни: 

1) Фаза I, тривалість – 17 

місяців, заснована на системах 

органів людини. 

2) Фаза II, три 15-тижневі 

блоки. Сімейну та соціальну 

медицину змінили на 

довготривале клінічне 

стажування впродовж 3-х 

блоків. Додано 2-тижневе 

ознайомлення з майбутньою 

професією та 4-тижневий 

період для курсів.  

3) Фази 3 та 4 імплементація 

курсу клінічних установок.  

Додано підсумкове портфоліо 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 рольові ігри/драматизація; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання; 
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та багато нових курсів за 

вибором (Thompson, Moser et 

al., 2020).  

 використання відео/подкастів 

(Thompson, Moser et al., 2020). 

 

105. Південна 

Кароліна, 

Чарлстон 

Медичний коледж 

медичного 

університету 

штату Південна 

Кароліна 

1824 2018–2019 рр. – новий 

навчальний план «Flex».  

Основні зміни:  

1) блоки систем органів людини 

під час доклінічного навчання 

(66 тижнів); 

2) під час фази «Шляхи» (13 

тижнів) студенти обирають 

наукові шляхи,  які найкраще 

відповідають їх освітнім 

потребам, професіональним 

інтереси та прагненням - 

фундаментальні або клінічні 

наукові дослідження, 

гуманітарні науки, глобальне 

здоров‟я або лікар як викладач. 

3) фаза клінічного занурення (49 

тижнів)  нараховує 7 

обов‟язкових  клінічних 

стажувань. 2 додаткові студенти 

обирають на конкурсній основі. 

4) фаза клінічного збагачення 

(34 тижні) націлена на 

удосконалення догляду за 

хворими, курси за вибором з 

клінічних дисциплін 

підвищенної складності тощо 

(Kern et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах;  

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Kern et al., 

2020). 
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106. Південна 

Кароліна, 

Грінвілль 

Медична школа 

університету 

штату Південна 

Кароліна, 

Грінвілль 

2011 Основні зміни: 

2017 р. – удосконалення 

викладання та оцінювання 

біостатистики та 

епідеміології. 

 

2019 р. – додання програми, 

присвяченої розладам під час 

вживання наркотичних 

речовин (Buchanan et al., 

2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 демонстрації;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 змішане навчання; 

 рольові ігри/драматизація; 

 стандартизовані/віртуальні; 

 симуляційне навчання (Buchanan 

et al., 2020). 

 

107. Північна Дакота, 

Гранд Форкс 

Школа медицини 

та наук про 

здоров‟я 

університету 

штату Північна 

Дакота 

1905 Основні зміни: 

1) у основі навчального плану 

– компетентнісний підхід  та 

принципи лідерства;  

2) щотижневі «Професорські 

обходи» збирають усіх 

студентів під час кожного 

клінічного стажування для 

практики презентації пацієнта 

та встановлення діагнозу; 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 командне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 
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3) інтеграція  

стандартизованих іспитів 

USMLE збільшує вплив на 

студентів й сприяє їх якісній 

підготовці;  

4) додано курси з емоційної, 

фізичної, професійної та 

фінансової діяльності (Basson 

et al., 2020). 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 рольові ігри/драматизація; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 моделювання; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти (Basson 

et al., 2020). 

108. Північна 

Кароліна, 

Дургем 

Медична школа 

університету Дюка 

1930 Основні зміни у навчальному 

плані «Основи досконалості»: 
1 рік – доклінічний: 

1) скорочено з 4 до 2 базових 

курсів фундаментальних наук 

та підтримано системно-

органний підхід; 

2) навчання фізичним оглядам 

у  контексті системно-

органного підходу; 

3) додано довготривалий 2-

річний курс «Культурні 

детермінанти здоров‟я та 

відмінності здоров‟я». 

2 рік – обов’язкові клінічні 

стажування: 

1) скасовано 5 однотижневих 

аудиторних курсів; 

2) додано 2 нових клінічних 

стажувань, з неврології та 

радіології. 

3 рік – наукові дослідження: 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 командне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 «рівний – рівному»; 

 самостійне навчання; 

 рольові ігри; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти; 

 майстер-класи (O‟Connor 

Grochowski, Buckley, 2020). 
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1) реалізовано політику, яка 

гарантує студентам мінімум 4 

тижні спеціальної підготовки 

до іспиту USMLE «Крок 1» 

(O‟Connor Grochowski, 

Buckley, 2020). 

109. Північна 

Кароліна, 

Грінвілл 

Медична школа 

Броуді в 

університеті штату 

Східна Кароліна 

1969 2016 р. – перегляд 

навчального плану – 

інтеграція фундаментальних 

наук з системами органів 

людини. 

Основні зміни:  

1) імплементація 

інноваційного навчального 

плану пов‟язаного з наукою 

про системи охорони 

здоров‟я;  

2) розширення 

міжпрофесійної освіти; 

3) додано нові клінічні 

стажування (Lawson et al., 

2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у великих групах;  

 диспути у малих групах; 

 рольові ігри/драматизація;  

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 «перевернута аудиторія»; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 стандартизовані пацієнти; 

 майстер-класи (Lawson et al., 

2020). 

110. Північна 

Кароліна,  

Чепіл Гілл 

Медична школа 

університету 

штату Північна 

Кароліна 

1879 2014 р. – імплементвано 

новий навчальний план 

«Трансляційна освіта в 

Кароліні» з 3 блоками у 

контексті 4-річного навчання: 

фундаментальні науки, 

клінічна практика та наука 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 



674 

про системи охорони здоров‟я 

(Beck Dallaghan et al., 2020).  
 диспути у великих групах; 

 навчання у великих групах; 

 рольові ігри/драматизація;  

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 рефлексія; 

 лекції; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Beck 

Dallaghan et al., 2020). 

111. Північна 

Кароліна, 

Вінстон-Салем 

Медична школа 

Вейк Форест  

1902 Основні зміни: 

1) скорочення терміну 

доклінічнічної фази до 18 

місяців;  

2) імплементація нових курсів, 

сфокусованих на  клінічних 

навичках, клінічному 

мисленні, біоетиці та 

гуманітарних науках, 

системах охорони здоров‟я, 

ультразвуку та епідеміології; 

3) впровадження нових 

клінічних стажувань з  

анестезіології, геріатрії та 

паліативної допомоги; 

4) новий курс  з питань 

відмінностей догляду за 

хворими (Askew et al., 2020).  

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 навчання у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані пацієнти; 

 симуляційне навчання (Askew et 

al., 2020). 
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112. Пуерто Ріко, 

Понс 

Медична школа 

університету наук 

про здоров‟я у 

Понсі 

1977 Основні зміни: 

1) 2013 р. – курс професійного 

розвитку з 5 головними 

компонентами:  історія 

медицини, культурні традиції  

спільноти, трансляційні 

дослідження, медична 

практика та підготовка до 

резидентури; 

2) додано курси «Вступ до 

клінічної практики»; 

«Міжпрофесійні перспективи 

у питаннях охорони здоров'я»; 

3) 2019 р. – додано курс 

радіології з онлайн модулями 

у 3 році навчання (Aguirre, 

Rodriguez de Arzola, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 навчання у великих групах; 

 рольові ігри/драматизація;  

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Aguirre, Rodriguez 

de Arzola, 2020). 

113. Пуерто Ріко,  

Сан Хуан 

Медична школа 

університету 

штату Пуерто Ріко 

1954 Основні зміни: 

1) відбулася інтеграція 

основних курсів під час 

доклінічного навчання; 

2) додано довготривалі теми з  

безпеки пацієнтів;  культурної 

компетентності; нейронаук; 

етики, гуманізму, 

професіоналізму; доказової 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 
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медицини; ожиріння, 

знеболення та паліативної 

допомоги; 

3) впроваджені навчальні 

карти та схеми оцінювання 

для кожного курсу (Guiot et 

al., 2020). 

 навчання у великих групах; 

 рольові ігри/драматизація;  

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Guiot et al., 2020). 

114. Род Айленд, 

Провіденс 

Медична школа 

Воррена Альперта 

університету 

Брауна 

1963 Основні зміни: 

1) 2014 р. – розробка нового 

курсу «Наука про системи 

охорони здоров‟я» для 1 року 

навчання, зміст якого 

пов'язаний з  відхилення у 

стані здоров‟я, системами 

охорони здоров‟я, 

епідеміологією, 

біостатистикою, науковими 

методами тощо. 

2) скорочення на 5 тижнів 

доклінічного навчання та 

подальша інтеграція анатомії з 

іншими курсами; 

3) додано перехідний курс 

перед клінічними 

стажуваннями (George et al., 

2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 рольові ігри/драматизація;  

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 «рівний – рівному»; 
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 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (George et al., 

2020). 

115. Теннессі,  

Джонсон Сіті 

Медичний коледж 

Джеймза Г. 

Квіллена 

університету 

Східного Теннессі 

1974 Основні зміни: 

1) обов‟язкові 2 роки 

міжпрофесійної освіти для  

всіх студентів; 

2) впровадження клінічного 

стажування з соціальної 

медицини; 

3) 2017 р.  – скорочення 

доклінічної фази до 73 тижнів;  

4) додано 6 тижнів для 

підготовки до іспиту  USMLE 

«Крок 1»; 

4) під час 4 року навчання - 

більше часу для 

індивідуальної підготовки до 

вступу до резидентури 

(McGowen, Olive, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 «рівний – рівному»; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (McGowen, Olive, 

2020). 

116. Теннессі,  

Нешвілль 

Медична школа 

університету 

Вандербільта 

1875 2013 р. – поява нового 

навчального плану 2.0. 

Основні зміни:  

акцент на розвитку лідерства, 

навчанні протягом усього 

життя та науці про системи 

охорони здоров‟я  (Cutrer, 

Brady, 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 «перевернута аудиторія»; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 
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 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти; 

 «рівний – рівному»; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Cutrer, Brady, 

2020). 

117. Техас,  

Х‟юстон 

Медичний коледж 

Бейлора 

1900 Основні зміни:  

нові курси, що пов‟язані з  

детермінантами, 

відмінностями соціального 

здоров‟я населення; 

критичним мисленням та 

вирішенням питань; 

трансляційними 

дослідженнями та здоров‟ям 

населення (Ismail et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Ismail et al., 2020). 

118. Техас,  

Х‟юстон 

Медична школа 

МакГоверна у 

Техаському 

1970 2016 р. – навчальний план 

переглянуто. 

Основні зміни: 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 
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університеті 

охорони здоров‟я в 

Х‟юстоні 

1) інтеграція систем органів 

людини з фундаментальними 

науками; 

2) додано 5 довготривалих 

тем: клінічні навички, здоров'я 

населення, етика та 

професіоналізм, доказова 

медицина та системи 

догляду/наука про системи 

охорони здоров‟я (Butler et al., 

2020). 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 лабораторні заняття; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Butler et al., 2020). 

119. Техас, 

 Сан Антоніо 

Медична школа 

Джо Р. та Терези 

Лонг Лозано 

Наукового центру 

охорони здоров‟я 

Техаського 

університету в 

Сан-Антоніо  

1968 2012 р. – новий навчальний 

план «Коло». 

Основні зміни: 

1) у доклінічній фазі 2 

керівника – вчений-освітянин 

та лікар-освітянин; 

2) у клінічній фазі – 8 

обов‟язкових клінічних 

стажувань. Під час клінічної 

фази є іспити, що готовлять 

студентів до здачі «Крок 1» 

(Conway et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 командне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання (Conway et 

al., 2020). 
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120. Техас,  

Ель Пасо 

Медична школа 

Пола Л. Фостера 

центра наук про 

здоров'я 

Техаського 

технічного 

університету 

2008 Основні зміни: 

1) Фаза доклінічного 

навчання: 

 систематична 

інтеграція тестів для 

самооцінювання; 

 посилена інтеграція 

міжпрофесійної освіти.  

2) Фаза клінічних стажувань: 

 два 1-тижневі 

перехресні курси під 

час 3 року навчання, 

що підкреслюють 

важливість клінічних 

стажувань; 

 2-тижневий 

симуляційний табір для 

підготовки до вступу 

до резидентури (Brower 

et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 навчання студентів один одного; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Brower et al., 

2020). 

121. Техас,  

Форт Ворс 

Медична школа 

Техаського 

християнського 

університету та 

наукового центру 

охорони здоров‟я 

університету 

Північного Техасу 

2018  

 

- 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 
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 онлайн модулі; 

 фасилітація; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Scott et al., 2020). 

122. Техас,  

Коледж Стейшн 

Медичний коледж 

наукового центру 

охорони здоров‟я 

Техаського 

університету A&M  

1977 Основні зміни: 

1) період доклінічного 

навчання було скорочено до 

18 місяців, створивши 

розширені можливості для 

курсів за вибором під час усіх  

років навчання; 

2) додавання раннього 

клінічного досвіду; 

3)  розвиток міжпрофесійної 

освіти;  

4) створено програму 

наукових досліджень 

студентів-медиків 

за підтримки відділу 

студентських медичних 

досліджень (Gibson et al., 

2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 диспути у великих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 онлайн модулі; 

 фасилітація; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 використання відео/подкастів; 

 майстер-класи (Gibson et al., 

2020). 

123. Техас,  

Лаббок 

Медична школа 

центру наук про 

здоров‟я 

1969 Основні зміни: 

геріатрію та неврологію 

перенесли з 4-го року 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 
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Техаського 

технічного 

університету 

навчання у фазу клінічних 

стажувань (Williams et al., 

2020). 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 наставництво; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Williams et al., 

2020). 

124. Техас,  

Остін 

Медична школа 

Остіна Делла в 

Техаському 

університеті 

2015  

 

- 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 фасилітація; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лабораторні заняття; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Nelson et al., 

2020). 



683 

 

125. Техас,  

Гальвестон 

Медична школа 

медичного 

відділення в 

Гальвестоні 

Техаського 

університету  

1891 Основні зміни: 

1) імплементація систем 

органів людини; 

2) ранній клінічний досвід;  

3) посилення контролю знань 

(Woods et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 проблемне навчання; 

 командне навчання; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 рольові ігри/драматизація; 

 лабораторні заняття; 

 лекції; 

 «рівний – рівному»; 

 стандартизовані/симуляційні 

пацієнти; 

 симуляційне навчання;  

 майстер-класи (Woods et al., 

2020). 

126. Техас,  

Едінбург 

Медична школа у 

долині Ріо-Гранде 

Техаського 

університету 

2015  

 

- 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 майстер-класи; 
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 стандартизовані пацієнти 

(Dentino, 2020). 

129. Флорида, 

Бока Ратон 

Медичний коледж 

Чарльза Е. Шмідта 

Атлантичного 

університету 

штату Флорида 

2011  

 

 

 

- 

Педагогічні підходи: 

 навчання у команді;  

 навчання на основі онлайн кейсів; 

  клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 диспути у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 лабораторні заняття; 

 майстер-класи; 

 стандартизовані пацієнти (Wood, 

DiCorcia, 2020). 

130. Флорида, 

Маямі 

Медичний коледж 

Герберта 

Вертхайма 

Міжнародного 

університету 

штату Флорида  

2007 Основні зміни: 

1) Зміна компетентностей, 

запропонованих Радою з 

акридетації медичної освіти 

(ACGME)  на Список 

орієнтовних компетентностей 

лікаря (PCRS) 

2) До Списку орієнтовних 

компетентностей лікаря було 

додано «соціальну 

відповідальність». 

3) Покращено та інтегровано 

кілька ключових тем 

у навчальний план із 

застосуванням спірального 

підходу (Obeso et al., 2020). 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у великих групах; 

 навчання у малих групах;  

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 рольові ігри; 

 моделювання;  

 використання відео/подкастів; 

 ігри/ресурси на основі технологій 

(Kahoot, Jeopardy, Poll 

Everywhere, Turning Point); 
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 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Obeso et al., 2020). 

131. Флорида, 

Маямі 

Медична школа 

Леонарда М. 

Міллера 

університету 

Маямі  

1952 2011 р. – імплементація 

найбільшої національної 4-

річної на здобуття подвійного 

ступеня MD – MPH (доктор 

медицини – магістр з охорони 

здоровя).  

У контексті програми – 2 

інтегровані клінічні 

стажування: 

 12-тижневий 

інтегроване клінічне 

стажування, 

присвячене внутрішнім 

хворобам, паліативним 

доглядом, геріатрії та 

радіології;  

 12-тижнева комплексне 

клінічне стажування 

поєднує хірургію з 

анестезією та 

рентгенологією. 

2017–2020 рр. – розробка та 

імплементація нового 3-х 

фазного навчального плану 

NextGenMD (Mechaber et al., 

2020). 

 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 наставництво; 

 моделювання;  

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Mechaber et al., 2020). 

 

132. Флорида, 

Форт 

Лаудердейл 

Коледж 

алопатичної 

медицини доктора 

2017  

– 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 
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Кірана С. Пателя 

Південно-Східного 

університету Нова 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у малих групах;  

 диспут у великій групі; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Wales et al., 2020). 

133. Флорида, 

Талахассі 

Медичний коледж 

державного 

університету 

штату Флорида 

2001 2014–2015 рр. 

1) Доклінічна фаза змінилася з 

дисципліно орієнтованого, 

сталого навчально плану на  

інтегрований, системний, 

блоковий. 

2) Послідовне використання 

комплексного іспиту з 

фундаментальних наук для 

підготовки (CBSE) до «Кроку 

1».  

3) Імплементація спеціального 

курсу до підготовки до іспиту 

«Крок 1».  

4) Термін проходження 3-х 

основних клінічних практик – 

6 тижнів. 

5) Додано навчальні табори 

для підготовки до 

проходження клінічних 

стажувань та резидентури. 

 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 моделювання;  

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти  (Littles et al., 2020). 
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2017–2018 рр.  

Нові заходи для 

міжпрофесійного навчання. 

Додано програму помічника 

лікаря (Littles et al., 2020). 

134. Флорида, 

Орландо 

Медичний коледж 

університету 

центральної 

Флориди 

2008 1 та 2 роки навчання: 

1) Збільшення змісту 

дисциплін «Біостатистика» та 

«Епідеміологія». 

2) Зменшення лекцій. 

3) Студенти мають змогу 

звернутися до персонального 

бібліотекаря до закінчення 

навчання. 

4) Підвищена увага до 

ультразвукових навичок для 

опанування систем органів 

людини. 

3 та 4 роки навчання: 

1) Імплементація 8 

довготривалих тем у 

навчальному плані протягом 

третього року навчання. 

2) Імплементація ОСКІ у всіх 

основних клінічних 

стажуваннях, крім хірургії. 

3) Додано 4-тижневий курс за 

вибором  на 3-му році 

навчання. 

4) Зменшено тривалість 

клінічного стажування з 

хірургії з 12 до 8 тижнів. 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 наставництво; 

 лекції; 

 моделювання;  

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Peppler et al., 2020). 
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5) Збільшення змісту 

підготовчих таборів до 

резидентури на 4 році 

навчання  (Peppler et al., 2020). 

135. Флорида, 

Гейнсвілл 

Медичний коледж 

університету 

штату Флорида 

1958 Основні зміни: 

1) Інтеграція наук про 

охорону здоровя впродовж 4-х 

років навчання. 

2) Адаптація  принципів 

довіреної професійної 

діяльності для вступу до 

резидентури. 

3)  Під час клінічних 

стажувань відбувається 

інтеграція геріатрії з сімейною 

медициною (Fantone et al., 

2020). 

Педагогічні підходи: 

 рольова гра/драматизація; 

 самостійне навчання; 

 моделювання; 

 стандартизовані/модельовані 

пацієнти; 

 командне навчання; 

 використання відео/подкастів; 

 віртуальні пацієнти; 

 наставництво (Fantone et al., 

2020). 

136. Флорида, 

Тампа 

Медичний коледж 

Морсані 

університету 

Південної 

Флориди з 

охорони здоров‟я  

1971 Основні зміни: 

Доклінічні роки. 

1) Дисципліни замінено на  

системою органів 

блокові курси, присвячені 

системам людських органів.  

2) Курс з фізикальної  

діагностики замінено на 

довготривалий курс, що 

стосується збору анамнезу, 

постановки діагнозу, 

презентації пацієнтів та 

догляду за пацієнтами з 

особливими потребами. 

3) Вивчення анатомії 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 наставництво; 

 моделювання;  

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (DeWaay et al., 2020).   
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відбувається за допомогою 

ультразвуку, багатосекційних  

рентгенологічних зображень 

та трупів. 

 

Клінічні роки: 

1) Імплементація інтегрованих 

клінічних стажувань.  

2) Студенти 4-го року 

навчання обирають курси, де 

відбувається конкурсний 

відбір, пов‟язаних з вступом 

до резидентури.   

3) До 4-го року навчання 

додано короткі курси , що 

пов‟язані з безпекою пацієнтів 

та підготовки до резидентури 

(DeWaay et al., 2020).   

137. Юта,  

Солт Лейк Сіті 

Медична школа 

університету 

штату Юта 

1905 Основні зміни: 

1) Впровадження моделі 

довготривалого навчання.  

2) Суттєвий перегляд 

навчального плану 

довготривалого навчання 

стосовно медичної 

гуманітаристики, етики та 

складностісистеми охорони 

здоров‟я, що змінюється.   

3) Впровадження паралельног 

навчально плану, заснованого 

на компетентностях та 

варіативності часу для 

Педагогічні підходи: 

 командне навчання;  

 навчання на основі конкретних 

випадків; 

 клінічний досвід: амбулаторний; 

 клінічний досвід: стаціонарний; 

 навчання у великих групах; 

 навчання у малих групах;  

 дисуцсія у великих групах; 

 дискусія у малих групах; 

 самостійне навчання; 

 проблемне начання; 

 лабораторні заняття; 

 рольові ігри/драматизація; 
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Систематизовано та упорядковано на основі автентичних джерел. 

 

 

 

студентів, які вивчають 

педіатрію.  

4) Додано необхідний досвід 

на останньому році навчання з 

метою підвищити готовність 

студентів до резидентури та 

оволодіння ними основних 

принципів  довіреної 

професійної діяльності. 

5) Зменшення кількості 

лекцій.  

  

2018 р. – програма 

«Винятковий досвід 

навчання», узагальнення 

організаційного досвіду та 

стимулювання системного 

мислення для оптимізації 

цінності, якості та досвіду 

викладачів й студентів (Lamb, 

Samuelson, 2020). 

 моделювання;  

 наставництво; 

 «рівний – рівному»; 

 використання відео/подкастів; 

 стандартизовані/віртуальні 

пацієнти (Lamb, Samuelson, 2020). 
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Додаток Н 

Сучасні інноваційні навчальні плани п’яти найстаріших медичних коледжів університетів США 

 

Рис. Н.1. Скрін сучасного інноваційного навчального плану Гарвардської медичної школи 

Джерело світлини: (Hundert, Neill, 2020). 
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Рис. Н.2. Скрін сучасного інноваційного навчального плану Гарвардської медичної школи 

Джерело світлини: (Hundert, Neill, 2020). 
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Рис. Н.3. Скрін сучасного інноваційного навчального плану медичної школи університету Джонза Гопкінза. 

Джерело світлини: (Hueppchen et al., 2020). 
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Рис. Н.4. Скрін сучасного інноваційного навчального плану медичної школи Мерилендського університету. 

Джерело світлини: (Parker et al., 2020). 
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Рис. Н.5. Скрін сучасного інноваційного навчального плану медичної школи Мерилендського університету. 

Джерело світлини: (Parker et al., 2020). 
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Рис. Н.6. Скрін сучасного інноваційного навчального плану коледжу лікарів та хірургів Роя та Діани Вагелосів 

Колумбійського університету. Джерело світлини: (Amiel et al., 2020). 
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Рис. Н.7. Скрін сучасного інноваційного навчального плану медичної школи Гейзела в Дартмуті. 

Джерело світлини: (Lyons et al., 2020). 
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Додаток П 

Таблиця П.1 

Симуляційні техніки, які є актуальними у медичному освітньому 

просторі початку ХХІ ст. 

Симуляційна техніка. 

Вид 

Симуляційна техніка. 

Підвид 

Характеристика 

Залучення реальних людей – 

симуляція за участю   

реальних людей 

Рольова гра / 

драматизація  
 Дозволяє вивчати та 

обговорювати навички, 

що пов‟язані з пацієнтом, 

процесами та 

навколишним 

середовищем. 

 Розрахована на невелику 

групу, де дві або три 

особи грають за 

заздалегідь підготованим 

сценарієм, куди 

привносять власну 

реакцію та 

упередженість.  

 Є способом самопізнання 

і саморозуміння не тільки 

для учасників, а також 

для глядачів, які 

реагують на те, що 

бачать.  

 Можна використовувати 

для вирішення емоційно 

насичених ситуацій, 

розвитку професійних 

компетентностей 

Симуляційні або 

стандартизовані 

пацієнти 

 Особи, яких спеціально 

відбирають для точного й 

послідовного зображення 

пацієнта (у деяких 

випадках 

старшокурсники стають 

такими пацієнтами для 

студентів молодших 

курсів). 

 Реальні пацієнти з 

певними 

захворюваннями. 

 Ситуації розроблені 

експертами для навчання 

або оцінки фахових 

компетентностей. 

 Альтернативна 
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модальність навчання, за 

допомогою якої 

здобувачі освіти можуть 

навчитися збирати 

анамнез, проводити 

фізичний огляд, або 

надати інформацію 

Використання комп’ютерів 

або відео – екранна 

симуляція 

Комп‟ютерна клінічна 

симуляція 
 Використовується у 

контексті багатьох курсах 

фундаментальних наук, 

щоб доповнити або 

замінити ті чи інші 

методи навчання. 

 Навчання основам збору 

історії та фізичне 

обстеження для 

підготовки студентів до 

першої зустрічі з 

реальними пацієнтами. 

 Частина мультимедійної 

розробки навчальних 

програм у різних галузях 

й курсах. 

 Інструмент оцінювання  

індивідуальних 

навчальних успіхів 

студентів 

Відео симуляція   Використовується під час 

демонстрація техніки 

фізикального огляду; 

демонстрації динамічних 

процесів; навчання 

комунікативним 

навичкам, 

професіоналізму та 

етики; у відносинах  

«лікар – пацієнт». 

 Є доцільним під час  

вивчення як немедичні 

фактори впливають на 

прийняття рішення 

лікарем 

Використання 

реалістичних 

інтерактивних 

симуляторів 

Перші симулятори  Манекен Рескузі Енн 

(Rescusi Anne) – 

стандартний симулятор 

для навчання та оцінки 

навичок 

життєзабезпечення, 

управління 

відбувається за 

допомогою 
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комп‟ютера, має 

генератор серцевого 

ритму. 

 Гарві (Harvey) – 

симулятор для для 

навчання навикам 

кардіологічного 

обстеження 

Спеціальні симулятори  Складність певних 

клінічних маніпуляцій 

призвело до розробки 

комп‟ютерних 

симуляторів для 

відпрацювання 

конкретних завдань. 

 Приклади. Cathsim 

використовується для 

флеботомії. UltraSim 

працює як справжня 

ультразвукова система 

з функціональною 

панеллю керування. 

Має різні 

ультразвукові 

«перетворювачі» та 

реалістичний манекен 

пацієнта 

Складні інтерактивні 

симулятори 
 Складні комп‟ютерні 

платформи, які 

моделюють анатомію і 

фізіологію людини, 

дозволяючи студентам 

управляти складними 

клінічними ситуаціями 

в реалістичних умовах. 

 Представлені  

складними 

платформами-

манекенами, схожими 

на людину, а також 

пристроями та 

симуляторами 

віртуальної реальності, 

які копіюють 

віртуальні або 

змодельовані клінічні 

умови 

 

Узагальнено за (Lane et al., 2001). 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

15 компетентностей майбутніх студентів медичних коледжів 

університетів США 

Компетентність Характеристика Вплив на її 

формування 

соціогуманітарних 

дисциплін у контексті 

домедичної освіти 

І. Міжособистісні компетентності 

Орієнтація на служіння, 

допомогу 

Бажання допомагати іншим та 

емпатія до потреб й почуттів 

інших; бажання полегшити горе 

інших людей; визнання та 

виконання обов‟язків перед 

суспільством на місцевому, 

національному та глобальному 

рівнях  

 

 

 

 

+ 

Соціальна компетентність Прояв усвідомлення потреб, 

цілей, почуттів інших людей та 

способів впливу соціальних й 

поведінкових ознак на взаємодію і 

поведінку людей; коригування 

поведінки у відповідь на ці 

сигнали; ставлення до інших 

людей з повагою 

 

 

 

+ 

Культурна компетентність Прояв знань соціально-

культурних факторів, що 

впливають на взаємодію та 

поведінку; прояв вдячності і 

поваги у різних вимірах; визнання 

та виконання обов‟язку 

повідомляти власні думки; 

залучення різних та конкуруючих 

перспектив як ресурсу для 

навчання, громадянства та праці; 

визнання та аналіз упередженості 

в собі та інших; ефективна 

взаємодія з людьми різного 

походження 

 

 

 

 

+ 

Командна робота Праця спільно з іншими людьми 

для досягнення спільних цілей; 

передача інформації та знань  

іншим та забезпечення зворотного 

зв‟язку; на першому місці – 

командні цілі, а власні – на 

другому  

 

 

+ 
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Усна комунікація Ефективна передача інформації 

іншим, використовуючи слова та 

речення; ефективне аудіювання; 

розпізнавання потенційних 

бар‟єрів у спілкуванні та за 

потреби коригування підходу або 

уточнення інформації 

 

+ 

ІІ. Внутрішньоособистісні компетентності 

Етична відповідальність 

перед собою та іншими 

Чесна та етична поведінка; 

виховання особистої та академічної 

доброчесності; дотримання етичних 

принципів, правил та процедур; 

опір тиску однолітків щодо 

неетичного поводження, і 

заохочення інших поводитися 

чесно та етично; розробка та прояв 

етичних й моральних міркувань.  

 

 

 

+ 

Надійність Послідовне своєчасне та задовільне 

виконання зобов‟язань; 

відповідальність за особисті дії та 

результати 

 

+ 

Стійкість та пристосованість Прояв толерантності до стресових 

або мінливих середовищ чи 

ситуацій та ефективне 

пристосування до них; стійкість 

навіть у складних ситуаціях 

 

+ 

Здатність вдосконалюватися Встановлення цілей для постійного 

вдосконалення та вивчення нових 

концепцій і  компетентностей; 

рефлексивна практика для 

вдосконалення; вимога відповідей 

на відгуки та належна реакція на 

них 

 

 

+ 

ІІІ. Мислення та обґрунтування 

Критичне мислення Застосування логіки й міркувань, 

щоб з‟ясувати плюси та мінуси 

альтернативних рішень, висновків 

чи методів вирішення проблем. 

 

+ 

Кількісне обґрунтування 

 

Застосовування кількісного 

обґрунтування та відповідних 

обрахувань для опису або 

пояснення явищ у природному світі 

 

+/˗ 
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Наукове дослідження Застосування знань про науковий 

процес для інтеграції, синтезу 

інформації, вирішення проблем та 

формулювання дослідницьких 

питань й гіпотез; використання 

наукової мови  для участі в 

науковому дискурсі й поясненні 

того, як наукові знання 

відкриваються та підтверджуються 

 

 

 

+/˗ 

Письмове спілкування 

 

 

 

Ефективна передача інформації 

іншим, використовуючи написані 

слова та речення 

 

+ 

 IV. Наукові компетентності 

Живі системи 

 

Імплементація компетентностей в 

галузі природничих наук для 

вирішення проблем, пов‟язаних з 

молекулярними та 

макросистемами, зокрема 

біомолекул, молекул, клітин та 

органів 

 

 

˗ 

Поведінка людини Імплементація знань про себе, 

інших та соціальні системи для 

вирішення проблем, пов‟язаних із 

психологічними, соціокультурними 

та біологічними факторами, що 

впливають на здоров‟я та добробут 

 

 

+ 

 

Систематизовано та узагальнено за (Core Competencies for…, n.d.). 
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Додаток С 

Таблиця С.1 

Інноваційна діяльність американських медичних коледжів, 

пов’язана із соціогуманітарним напрямом 

Назва медичного  

коледжу, рік 

навчання, час 

проведення 

Назва курсу Соціогуманітарний 

напрям 

Характеристика 

Гарвардська медична 

школа,  

І курс, весняний 

семестр 

Тренування ока 

(Training the Eye) 

Візуальне 

мистецтво 

Курс спрямований на 

вдосконалення 

прийомів та методів 

фізичної діагностики. 

Курс складається з 10 

занять, що 

відбуваються в 

аудиторії, 

художньому музеї та 

лікарні. Протягом 

усього курсу студенти 

уважно спостерігають 

як за творами 

мистецтва, так і за 

пацієнтами, тим 

самим розвиваючи 

уважність, клінічне 

мислення та 

комунікативні 

навички, потрібні для 

фізичної діагностики.  

Додаткові заняття 

пов‟язані з 

нейробіологією зору, 

заняттям з малювання 

життя та тренінгом із 

візуальних стратегій 

мислення, під час 

яких студентам 

пропонується 

розповісти про те, за 

чим вони 

спостерігають, надати 

докази цих 

спостережень та 

надати їхню 

інтерпретацію 

Медична школа 

університету Джонза 

Гопкінза, 

16 місяців,  

Історія медицини 

(History of Medicine) 

Історія Курс навчає 

студентів-медиків 

методам 

літературного, 
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1-2 рік навчання архівного та усного 

історичного 

дослідження, а також 

підходам, що 

застосовуються в 

процесі історичного 

аналізу. 

Студенти 

співпрацюють з 

куратором-істориком 

у межах незалежного 

дослідницького 

проєкту в обраній 

ними галузі.  

Результатом 

реалізації таких 

проєктів стали 

клінічні, історичні 

публікації, частка 

яких популяризує 

зацікавленість 

історією як спосіб  

гуманістичного 

залучення до 

клінічної практики 

Медична школа 

університету 

Джоржтауна,  

4 навчальні роки 

Література та 

медицина  

(Literature and 

Medicine) 

Література Метою є 

вдосконалення 

комунікативної 

компетентності, 

підтримання практики 

саморефлексії, 

покращення 

самопочуття 

студентів, боротьба з 

професійним 

вигоранням. 

Починаючи з 1 курсу 

студенти щомісяця 

приєднуються до 

групових дискусій 

про різні твори 

сучасної художньої 

літератури, 

здебільшого не 

пов‟язаних з 

медициною.  

Студенти можуть 

зустрічатися з 

авторами та 

досліджувати інші 

формати гуманітарної 

освіти в місцевих 
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медичних закладах. 

Кожен студент 

виконує проєкт з 

медичної 

гуманітаристики до 

закінчення навчання 

Медична школа 

університету Брауна, 

2 семестри 

Танці для всіх 

(Dance for All 

People) 

Танці Курс має метою 

допомогти студентам 

зрозуміти вплив 

мистецтва на людей з 

неврологічними 

розладами, зокрема з 

хворобою Паркінсона 

та розладами 

аутистичного спектра. 

Пацієнти з хворобою 

Паркінсона 

щотижнево 

приєднуються до 

студентів. 

Танцювальні рухи 

дають можливість 

взяти участь у 

цілісній, 

немедикалізованій 

програмі для 

покращення 

самопочуття та якості 

життя, пропонуючи 

професійним лікарям 

повірити у цілющу 

силу мистецтва 

Медичний коледж 

Пенсільванського 

державного 

університету, 

3-4 рік навчання 

Джаз та мистецтво 

медицини  

(Jazz and the Art of 

Medicine) 

Музика Подібно до медицини, 

джаз використовує 

основні 

комунікативні 

будівельні блоки, 

застосовувані під час 

імпровізації. 

Впродовж курсу 

студенти розглядають 

приклади джазових 

імпровізацій та беруть 

участь у дискусіях і 

обговореннях.  

Кожен учасник 

створює особистий 

план формування 

власних 

комунікативних 

навичок в процесі 

медичної практики за 
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обраною 

спеціальністю, в 

результаті чого 

відбувається перехід 

від навчання навичок 

спілкування до 

набуття якостей  

кваліфікованого 

співрозмовника 

 

Систематизовано та узагальнено за (Howley et al., 2020). 
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Додаток Т 

Колонка «Teaching and Learning Moments» журналу «Academic 

Medicine», 2007, 82(1). 

 

Просто бути собою 

Протягом останніх кількох років, у межах курсу з медичної гуманітаристики для 

студентів-медиків 1 курсу, час від часу я запрошував на заняття пацієнтку, що мала 

хронічні захворювання. Пацієнтка чітко, вдумливо й спокійно спілкувалася на різні 

теми, зокрема про інвалідність, біль, страждання, духовність і сенс життя. Оцінки 

студентів були доволі непоганими, щоб залишити бесіду з цією пацієнткою у 

навчальному плані.  

У минулому році пацієнтка витратила більше часу, ніж зазвичай, спілкуючись на 

тему суїцидальних криз, які вона пережила кілька разів багато років тому. Тоді я був її 

психологом. Коли вона говорила, понад 100 першокурсників-медиків мовчали. Деякі 

студенти плакали, а деякі, можливо, лише на кілька хвилин припиняли читати 

ESPN.com (спортивні новини. – А. К.) у своїх ноутбуках. Вона описувалала, як її 

хронічний невропатичний біль і втрата важливих стосунків зробили її самотньою, 

ізольованою та безнадійною. Вона розповідала про свій план покінчити з життям і як 

вона відчувала себе готовою «зробити це». Один студент запитав її, що допомогло їй 

побороти кризу. Вона подумала й відповіла: «Одного разу доктор Блеколл подивився 

на мене і сказав: «Знаєте, якщо Ви вб‟єте себе, я буду сумувати за Вами». Вона 

продовжила говорити про те, що якщо один із її лікарів буде сумувати за нею, то 

можливо, її життя було зовсім не марним після всього. Я був вражений. 

Це було навчання на досвіді у найкращому його прояві. В академічній медицині 

ми наполегливо намагаємося навчити наших студентів бути справжніми й людяними з 

пацієнтами. Іронія в тому, що мої роки складного й дорогого клінічного навчання 

майже не мали значення під час кризи для цієї пацієнтки. Найважливішим було те, що 

двоє людей були максимально відверті у той час, коли лікар і пацієнт відчували себе 

безпорадними. Отже, наступного разу я спробую навчити студента-медика «просто 

бути собою» й розповім невеличку історію. Це історія, яка нагадує мені, що 

незважаючи ні на що, у нас завжди є щось запропонувати нашим пацієнтам. І це щось 

– ми самі. 

Джордж Ф. Блеколл 

Джерело: (Blackall, 2007, с. 82). 
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Додаток У 

Таблиця У.1 

Застосування Закону Бея-Доула в біомедичних дослідженнях 

американських дослідницьких університетів 1990-х рр. 

 

№ Назва американського дослідницького 

університету 

Підрозділ, що контролює 

застосування 

Закону Бея-Доула, досягнення 

1. Вашингтонський університет У 1983 р. створено офіс 

трансферу технологій з відділом наук 

про здоров‟я, науково-інженерно-

гуманітарним відділом та відділом 

програмного забезпечення. 

Цей підрозділ був 

відповідальним за адміністрування 

політики інтелектуальної власності у 

Вашинтонгському університеті та 

координацію трансферу технологій. 

У 1990-х рр. значна кількість 

авторських виплат була отримана в 

результаті комерціалізації таких 

винаходів Вашингтонського 

університету, як вакцина проти 

гепатиту В та метод використання 

дріжджів для отримання інтерферону, 

препарату для лікування раку 

2. Вісконсинський університет у Медісоні Питаннями про винаходи 

займалася Вісконсинська фундація 

наукових досліджень випускників. 

Відкриття у 1971 р. вітаміну Д 

призвело до нових його похідних для 

лікування та профілактики 

остеопорозу, нирок, остеодистрофії й 

інших порушень, пов‟язаних з 

нестачею кальцію. Крім того, було 

винайдено умови, за яких органи 

утримуються поза живим тілом до 

трансплантації. Винахід отримав 

близько 10 мільйонів американських 

доларів авторських виплат 

3. Гарвардський університет За імплементацію Закону Бея-

Доула та трансфер технологій 

відповідальний офіс  ліцензування 

технологій та торгівельних марок. У 

Гарвардській медичній школі був 

створений окремий підрозділ, що 

займався ліцензуванням винаходів, 

звітуючи офісу ліцензування 
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технологій та торгівельних марок. 

Гарвардська медична школа 

активно співпрацювала з п‟ятьма 

лікарнями, які станом на 1995 р. були 

серед перших одержувачів 

федерального фінансування. 

Коли викладачі або 

співробітники Гарвардської медичної 

школи брали участь у створенні 

винаходу в одній із лікарень, процес 

відбувався під контролем обох 

організацій. 

У 1996 фінансовому році заклад 

отримав 3,9 мільйонів американських 

доларів авторських виплат від ліцензії 

на контрастну речовину для 

формування зображень серця. Ще 1,3 

мільйони американських доларів було 

отримано від ліцензії на дослідницькі 

агенти для визначення послідовності 

ДНК 

4. Каліфорнійський університет Офіс трансферу технологій є 

відповідальним підрозділом щодо 

функціонування та управління 

програмою передачі технологій  

У січні 1990 р. було створено 

незалежні офіси з трансферу 

технологій у кампусах Берклі, Лос-

Анджелесі, Сан-Дієго та Сан-

Франциско 

У 1996 фінансовому році 

штучна поверхнево-активна речовина 

для легень, запропонована у 1980 р., 

принесла 0,7 мільйонів американських 

доларів. Ще 1,6 мільйона доларів 

авторського доходу було                      

отримано від нікотинового пластиру, 

розробленого у 1984 р. 

5. Колумбійський університет Трансфер технологій відбувався 

через Колумбійське інноваційне 

підприємство з другим офісом у 

кампусі наук про здоров‟я. 

Інноваційним став процес, 

запатентований у 1983 р. і  пов‟язаний 

з передачею генів та виробництвом 

специфічного білка на комерційній 

основі. Цей процес застосовували 28 

фармацевтичних компаній при 

виробництві нових фармацевтичних 

препаратів, особливо для розвитку 

білка, що розчиняє кров‟яний згусток. 

Іншими інноваційними 
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розробками стали препарат для 

лікування глаукоми Ксалатан та 

препарат для лікування розсіяного 

склерозу Авонекс 

6. Массачусетський технологічний інститут У 1940 р. створено офіс 

ліцензування технологій, що 

патентував, ліцензував та звітував про 

винаходи, розроблені викладачами та 

співробітниками Массачусетського 

технологічного інституту, лабораторії 

Лінкольна, біомедичного науково-

дослідного інституту Вайтхед. 

У 1990-х рр. дослідницький 

університет отримав додаткові 91 679 

американських доларів авторських 

виплат від комерціалізації 

діагностичної технології 

прогнозування аритмії, розробленої за 

фінансування різних федеральних 

відомств 

7. Мічиганський державний університет Офіс інтелектуальної власності 

відповідальний за трансфер 

технологій.  

Успішними були винаходи, що 

передбачали використання комплексів 

з платини як протипухлинних засобів 

8. Мічиганський університет У 1982 р. створено офіс 

управління технологіями, що 

патентував, ліцензував та звітував про 

винаходи викладачів і співробітників. 

У медичній школі існував 

власний технологічний офіс, однак без 

повноважень підпису ліцензійних 

угод. Медична школа співпрацювала з 

офісом управління технологіями щодо 

винаходів з медичної галузі. 

Одним з перспективних 

винаходів була інтраназальна вакцина 

проти грипу 

9. Стенфордський університет  У 1970 р створено офіс 

трансферу технологій.  

У 1996 фінансовому році 

університет мав 72 % авторських 

виплат від винаходу, пов‟язаного з 

рекомбінантною ДНК. Іншим, 

спільним винаходом з 

Каліфорнійським університетом, стали 

фікобіліпротеїни для виявлення 

ракових пухлин й інших скринінгових 

тестів 

10. Університет Джонза Гопкінза Створено відділ ліцензування 

технологій медичної школи 
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Університету Джонза Гопкінза, що 

мав: 

  власну політику 

інтелектуальної 

власності, що вимагала 

звітування про інновації 

в Університеті Джонза 

Гопкінза; 

  автоматизовану систему 

бази даних 

інтелектуальної 

власності з основною 

інформацією щодо 

інновацій (ліцензійні 

доходи та витрати). 

Протягом 1995 та 1996 

фінансових років медична школа 

отримала 60,9 %  прибутку від 

гонорарів за винаходи, підтримані 

федеральними фондами досліджень 

 

Узагальнено та систематизовано за (Technology Transfer…, 1998). 
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Додаток Ф 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ф.1. Класифікація медичних наук за Університетським статутом 1842 р.  

Створено за (Коляденко, 2011). 

Медичні науки  

Науки, що використовують 

лікарські посібники для 

збереження і відновлення 

здоров‟я 

Науки, що застосовують 

лікарські посібники на 

практиці 

Науки, стосувалися способу 

вивчення медицини, її історії 

та літератури 

Науки, що були складовими  

державного лікарознавства та 

використовували фізико-

медичні відомості відповідно 

до потреб держави 

Науки, необхідні для 

вивчення людини в  

здоровому і хворому стані 

Університетський 

статут 1842 р. 
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Додаток Х 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. Х.1. Структура першого медичного факультету Київського імператорського університету святого 

Володимира. Створено за (Ціборовський, Сорока, 2015). 

Медичний факультет 

Кафедра фізіології 

нормальної людини 

Кафедра фізіології 

хворої людини 

(патологічної фізіології  

з  патологічною  

анатомією) 

Кафедра оперативної  

хірургії  з  хірургічною  

клінікою 

Кафедра теоретичної  

хірургії  з  

офтальмологією 

Кафедра спеціальної  

терапії   

Кафедра акушерства 

теоретичного і практичного 

з викладом хвороб породіль 

і новонароджених, з 

акушерською клінікою 
Кафедра терапевтичної  

клініки  з  семіотикою 

Кафедра державного 

лікарезнавства 

Кафедра загальної терапії та 

лікарського «речовинослів‟я» 

з необхідними  вказівками на 

токсикологію  з  викладом 

мінеральних  вод  і  

рецептурою 

Кафедра анатомії 

фізіологічної з 

макрографією 
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Додаток Ц 

 

Рис. Ц.1. Стор. 23, присвячена медичному факультету, у Альбомі до 100-ліття (1805–1905) Харьківського університету 

(за ред. Д. Багалея та А. Іваницького). Джерело світлини: (Багалей, Іваницький (ред.), 1905).
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Додаток Ш 

Таблиця Ш.1 

Нормативно-правова база України про інноваційну діяльність у освіті 

та науці у ХХІ ст. 

Вид документу Назва Дата прийняття 

Закон України «Про інноваційну 

діяльність» 

2002 

Постанова Верховної Ради 

України 

«Про дотримання 

законодавства щодо 

розвитку науково-

технічного потенціалу та 

інноваційної діяльності в 

Україні» 

2004 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Державної програми 

прогнозування науково-

технологічного та 

інноваційного розвитку на 

2004-2006 роки» 

2004 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про утворення Інституту 

інноваційних технологій і 

змісту освіти» 

2006 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Положення про 

Міжвідомчу раду з питань 

інвестицій та інноваційного 

розвитку» 

2007 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

«Питання утворення 

регіональних центрів 

інноваційного розвитку» 

2007 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Типове положення 

про структурний підрозділ 

з питань трансферу 

технологій, 

інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності 

міністерства, іншого 

центрального органу 

виконавчої влади, 

Національної та галузевих 

академій наук» 

2007 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

Державна цільова 

економічна програма 

«Створення в Україні 

інноваційної 

інфраструктури» 

на 2009–2013 роки 

2008 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Питання утворення 

Державного центру 

інноваційних 

2010 
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біотехнологій» 

Закон України «Про пріоритетні напрями 

розвитку інноваційної 

діяльності в Україні» 

2012 

Закон України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності 

технологічних парків» 

2012 

Закон України «Про вищу освіту» 2014 

Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» 

2015 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Деякі питання виконання 

Рамкової програми 

Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» 

2016 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про утворення Ради з 

розвитку інновацій» 

2017 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

«Про присудження Премії 

Кабінету Міністрів України 

за розроблення і 

впровадження 

інноваційних технологій» 

2019 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії 

розвитку сфери 

інноваційної діяльності на 

період до 2030 року» 

2019 

 

Систематизовано за (Верховна Рада України, б.д; Урядовий портал, 

б.д.) 
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Додаток Щ 

Таблиця Щ 

Медичні інститути, університети та академії України* 

(станом на І півріччя 2021 року) 

№ 

з/п 

Область, населений 

пункт 

Назва закладу вищої 

медичної освіти 

Форма власності 

1. Вінницька область, 

м. Вінниця 

Вінницький національний 

медичний університет імені 

М. І. Пирогова  

державна форма власності 

2. Дніпропетровська 

область, м. Дніпро 

Дніпровський державний 

медичний університет 

державна форма власності 

3. Дніпропетровська 

область, м. Дніпро 

Дніпровський медичний 

інститут традиційної і 

нетрадиційної медицини 

приватна форма власності 

4. Дніпропетровська 

область, м. Дніпро 

Дніпровський інститут 

медицини та громадського 

здоров‟я 

приватна форма власності 

5. Донецька область, 

м. Лиман 

Донецький національний 

медичний університет  

державна форма власності 

6. Житомирська область,  

м. Житомир 

Житомирський медичний 

інститут 

державна форма власності 

7. Запорізька область, 

м. Запоріжжя 

Запорізький державний 

медичний університет 

державна форма власності 

8. Іванофранківська область, 

м. Івано-Франківськ 

Івано-Франківський 

національний медичний 

університет 

державна форма власності 

9. Київська область, 

м. Київ 

Київський медичний 

університет 

приватна форма власності 

10. Київська область, 

м. Київ 

Національний медичний 

університет імені  

О. О. Богомольця 

державна форма власності 

11. Київська область, 

м. Київ 

Міжнародна академія 

екології та медицини 

приватна форма власності 

12. Луганська область, 

м. Рубіжне 

Луганський державний 

медичний університет 

державна форма власності 

13. Львівська область, 

м. Львів 

Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського 

державна форма власності 

14. Львівська область, 

м. Львів 

Львівський медичний 

інститут 

приватна форма власності 

15. Львівська область, 

м. Львів 

Львівський національний 

медичний університет імені 

Данила Галицького 

державна форма власності 

16. Миколаївська область, 

м. Миколаїв 

Медико-Природничій 

Університет 

приватна форма власності 

17. Полтавська область, 

м. Полтава 

Полтавський державний 

медичний університет 

державна форма власності 

18. Одеська область, 

м. Одеса 

Одеський національний 

медичний університет 

державна форма власності 

19. Рівненська область,  

м. Рівне  

 

Рівненська медична академія державна форма власності 
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* Крім закладів вищої медичної освіти, що знаходяться на тимчасово окупованій 

території. 

 

 

Систематизовано та укладено за (Вступ.ОСВІТА.UA, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Тернопільська область, 

м. Тернопіль 

Тернопільський національний 

медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського 

державна форма власності 

21. Харківська область, 

м. Харків 

Харківський національний 

медичний університет 

державна форма власності 

22. Харківська область, 

м. Харків 

Харківський інститут 

медицини та біомедичних 

наук 

приватна форма власності 

23. Харківська область, 

м. Харків 

Харківський міжнарожний 

медичний університет 

приватна форма власності 

24. Черкаська область,  

м. Черкаси 

Черкаська медична академія державна форма власності 

25. Чернівецька область, 

м. Чернівці 

Буковинський державний 

медичний університет 

державна форма власності 
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Додаток Ю 

Таблиця Ю.1 

Медичні інститути / факультети у багатогалузевих університетах 

України* 

(станом на І півріччя 2021 року) 

 

 

№ 

з/п 

Область, населений 

пункт 

Назва 

 багатогалузевого 

закладу вищої освіти 

Інститут / 

факультет 

(медичний або 

змішаний) 

Форма 

власності 

1. Волинська область, 

м. Луцьк 

Волинський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки 

Навчально-

науковий медичний 

інститут 

державна форма 

власності 

2. Дніпропетровська 

область,  

м. Дніпро 

Дніпровський 

національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

Факультет 

медичних 

технологій 

діагностики та 

реабілітації 

державна форма 

власності 

3. Закарпатська 

область,  

м. Ужгород 

Ужгородський 

національний 

університет 

Медичний 

факультет, 

медичний 

факультет № 2  

державна форма 

власності 

4. Київська область,  

м. Київ 

Міжнародний 

європейський 

університет 

Європейська 

медична школа 

приватна форма 

власності 

5. Київська область,  

м. Київ 

ЗВО «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

Інститут 

біомедичних 

технологій 

приватна форма 

власності 

6. Київська область,  

м. Київ 

Київський 

міжнародний 

університет 

Медичний 

факультет 

 

приватна форма 

власності 

7. Київська область,  

м. Київ 

Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом (МАУП) 

Інститут медичних 

та фармацевтичних 

наук 

приватна форма 

власності 

8. Київська область, 

м. Київ 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Навчально-

науковий центр 

«Інститут біології 

та медицини» 

державна форма 

власності 

9. Київська область,  

м. Київ 

Університет «КРОК» Навчально-

науковий інститут 

медицини 

приватна форма 

власності 

10. Львівська область, 

м. Львів 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені 

С. З. Гжицького 

Факультет 

громадського 

розвитку та здоров'я 

державна форма 

власності 
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* Крім багатогалузевих закладів вищої освіти, що надають освітні послуги зі 

спеціальності 222 «Медицина» 

.Систематизовано та укладено за (Вступ.ОСВІТА.UA, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Миколаїська область,  

м. Миколаїв 

Чорноморський 

національний 

університет імені Петра 

Могили 

Медичний інститут державна форма 

власності 

12. Миколаїська область,  

м. Миколаїв 

ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Медико-

соціономічний 

факультет 

приватна форма 

власності 

13. Одеська область, 

м. Одеса 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет 

Медичний інститут приватна форма 

власності 

14. Одеська область, 

м. Одеса 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського» 

Медичний 

факультет 

державна форма 

власності 

15. Сумська область, 

м. Суми 

Сумський державний 

університет 

Медичний інститут державна форма 

власності 

16. Харківська область,  

м. Харків 

Харківський 

національний 

університет імені В. Н. 

Каразіна 

Медичний 

факультет 

державна форма 

власності 

17. Харківська область,  

м. Харків 

Національний 

технічний університет 

«Харківський 

політехнічний 

iнститут» 

Навчально-

науковий медичний 

інститут 

державна форма 

власності 

18. Херсонська область, 

м. Херсон 

Херсонський 

державний університет 

Медичний 

факультет 

державна форма 

власності 
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Додаток Я 

Таблиця Я.1 

Приклади інноваційних наукових розроброк у галузі охорони здоров’я, 

що пропонують заклади вищої освіти, підпорядковані МОН України 

 

Назва інноваційної наукової розробки, 

що стосується охорони здоров’я  

Назва закладу вищої освіти, що 

підпорядкований МОН України 

Спосіб оцінки впливу електромагнітних 

полів і шкідливих речовин на людину 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна 

Клітинний біосенсор для діагностики 

автоімунної патології людини 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна 

Пристрій для визначення лігандних форм 

гемоглобіну в цільній крові 

для експрес‐діагностики критичних станів 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Оптоелектронний комплекс для 

визначення стану периферійного 

кровообігу 

Вінницький національний технічний 

університет 

Комп‟ютерна система для 

передопераційного планування косоокості 

людини 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Голографічний макулостимулятор Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Голографічний візоконтрастометр Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Програмно‐апаратний комплекс для 

оцінки якості 

рельєфно‐крапкових зображень 

Українська академія друкарства 

Спосіб модицікації поверхні наночастинок 

магнетиту 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Імпульсний стерилізатор для обробки 

об‟єктів різної природи 

електромагнітними імпульсами високої 

інтенсивності 

Хмельницький національний університет 

Поліпропіленові хірургічні бактерицидні 

мононитки 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Багатофункціональний апаратний 

комплекс «Барва‐Терапевт» 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна 

Цифрова сфігмографічна система високої 

вірогідності реєстрації пульсових 

коливань 

Хмельницький національний університет 

Магнітноімпульсний лікувальний апарат 

«МІЛА‐1» 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Природні композити антиоксидантів і 

глікозаміногліканів як нейропротектори 

та стимулятори нейрорегенерації 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

Багатошарові трансдермальні лікувальні 

пов‟язки 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 
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Засоби для зупинки кровотечі Сумський державний університет 

Зневоднені гідрогелеві лікувальні пов‟язки Національний  університет 

«Львівська політехніка» 

Комплекти бар‟єрного хірургічного одягу 

для захисту від перехресного зараження 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Комплекти одягу для захисту від особливо 

небезпечних інфекцій 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Костюм для людей із травмами хребта Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Масажні устілки та взуття Київський національний університет 

технологій та дизайну 

 

Систематизовано за (Стріха, Ільченко (ред.), 2017). 

 

  

 

 

 


