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Вступ. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 52 від 31.01.2005 року медичні факультети ВНЗ 
ІІI-ІV рівня акредитації перейшли з 1 вересня на кредитно-модульну систему навчання, започатковану європейськими 
освітянами, що є не стільки необхідним, скільки невідворотнім процесом, за умов відсутності реального існування закритих 
національних освітніх систем. Це диктує саме поняття освіти як елемента інтернаціоналізації, яке припускає оволодіння не 
тільки національними, але й світовими досягненнями [1]. Тому тільки інтегровані у світову систему навчання українські 
вищі навчальні заклали (ВНЗ) здатні запропонувати спочатку конкурентоспроможну освіту, а потім і висококваліфікованого 
конкурентоспроможного фахівця, що є першим кроком до підвищення мобільності громадян на ринку праці і зростання 
попиту вітчизняних ВНЗ на ринку освітніх послуг. Другим важливим кроком має стати величезна робота щодо гармонізації 
національної освітньої системи, розвитку механізмів взаємного визнання кваліфікацій і ступенів та створення 
повноциклових програм. В цьому зв’язку європейські освітяни презентують такі апробовані транскордонні програмні 
пакети як франчайзинга (коли закордонному провайдеру, в особі навчального закладу або юридичної особи, надаються 
виняткові права реалізації своєї персональної програми, в тому числі приймання іспитів та видача дипломів) та програми 
подвійних і сумісних дипломів [6]. 

Останні приваблюють молоду людину можливістю придбання додаткового академічного і культурного досвіду за 
кордоном та зацікавлюють ВНЗ можливістю співробітництва і поширення свого потенціалу. 

Сьогодення освітнього простору подарувало нам гнучку систему ECTS для взаємного зарахування кредитів як засіб 
обліку працевитрат в рамках власних систем вищої освіти. Система серйозно представила себе як інструмент; що забезпечує 
прозорість та порівнянність вивченого студентом обсягу матеріалу, а також як можливість реального академічного визнання 
надбаних кваліфікацій [ 1 ]. Зіставність навчальних планів, що базуються на системі ECTS, дозволяє вітчизняному студенту 
вибрати закордонні освітні програми та взяти в них участь, а за умов їх успішного завершення - отримати офіціальне 
зарахування надбаних кредитів до загальної кількості. Такий підхід видається одним з головних важелів, що підтримує 
мотива-цію якісного навчання. Ми поділяємо точку зору авторів, що очікують від участі країни в Болонському процесі, не 
тільки таких ефектів як можливість оперувати спільними з європейськими державами критеріями оцінки освітнього рівня, але 
й поступовий перехід до офіційного визнання дипломів в інших країнах. Не менш значущим є забезпеченість студентів та 
випускників ВНЗ територіальною та професійною мобільністю. Продовжує цікавити і зворотне питання - про залучення до 
національних університетів іноземних студентів[5]. 

У зв’язку з цим, мета нашої роботи - оцінка положення українських ВНЗ на всесвітньому ринку послуг та шляхи 
оптимізації вітчизняних експортних освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки намітилась тенденція залучення регіональних ВНЗ до міжнародного 
освітнього співробітництва як показника ступеня інтеграції країни в світове спільноцтво. Таку тенденцію потенціював перехід 
України на терени ринкової економіки з реальною комерціалізацією професійної підготовки кадрів як для країни, так і інозем- 
них держав і задачею зайняти гідне місце на міжнародному ринку послуг. 

За останніми даними департаменту міжнародного співробітництва в освіті і науки Росії (2008р.), сучасний всесвітній 
ринок освіти оцінюється в 40 млрд. дол., в якому прибуток Росії від експорту освітніх послуг складає лише 3%, що (з інших 
джерел) в 3,3 рази більше за показники України [3]. Для порівняння: частка іноземних студентів в Америці складає 22%, в 
Англії - 12%. Викладена статистика, на нашу думку, наочно демонструє, що експортний потенціал вітчизняної системи 
використовується не в повній мірі, хоча в експорті послуг на регіональному ринку серед країн СНД Україна займає друге 
місце (18,1%)[3]. Згідно з власним досвідом, ми підтримуємо висновки тих авторів, які пояснюють гальмування розвитку 
експортних освітніх послуг недосконалістю нормативно-правової бази, слабким розвитком інфраструктури, в тому числі 
соціально-побутових умов перебування іноземних громадян, їх медичного обслуговування і гарантування безпеки [2,4]. В 
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той же час, переваги розширення присутності країни на освітньому ринку послуг пов’язані не тільки з отриманням матері- 
альних вигод, але й з розширенням сфери культурного, економічного та політичного впливу на інші країни, що потребує не 
тільки пересічної зацікавленості з боку інституту держави, але й її реальної правової участі в реалізації експортних програм. 
На підтвердження визначеній проблемі, сьогодні в Україні, яка вже не перший рік працює в рамках ECST, на жаль, немає 
національного законодавства, яке юридично закріпляє визнання подвійних дипломів, хоча за міжуніверситетською угодою, 
визнання результатів навчання студентів в партнерському університеті відбувається автоматично. Нам здається, що тільки 
такий офіційний крок до легалізації дипломів може заохотити іноземну молодь до навчання у вітчизняних ВНЗ, і головне- 
буде не менш привабливим, як і помірна платня за отриману освіту (для порівняння: вищі школи Америки отримують за 
навчання близько 12 тис. дол. на рік). 

Підвищення якості навчання і, як наслідок, зростання конкурентоспроможності вітчизняної освіти оптимізує, перш за 
все, перехід на інноваційні технології навчання, які удосконалюються зацікавленістю та попитом працедавців. Цим і пояс- 
нюється введення дворівневої освіти (підготовка бакалаврів та магістрів), яка вже успішно працює поряд із системою ECST. 
Не менш перспективним є і формування структури та асортименту освітніх послуг, з урахуванням прогнозів ринку праці (не 
виключаючи і післядипломну освіту), що дуже важливо за нинішньої відсутності їхнього активного інформаційного та 
маркетингового просування. Серед шляхів розширення експертних послуг заслуговує на увагу ідея залучення за кордоном 
співвітчизників до участі в експортних програмах вітчизняних ВНЗ, що може стимулювати приватні інвестиції до інфраструк- 
тури освітньої системи, не виключаючи головні-державні [6]. Іншим, більш складним шляхом, є впровадження англомовних 
освітніх програм, в тому числі і медичних. Вони потребують відповідних зусиль ВНЗ для підготовки мовного рівня профе- 
сорсько-викладацького складу, але перспективи такого підходу безперечні. 

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що експорт освітніх послуг, як один з пріоритетних напрямків 
державної програми освіти, потребує невідкладної оптимізації за участю інституту державної політики. 
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В статті висвітлено сучасний стан навчання ендовідеохірургії у світі з використанням віртуальних тренажерів. Поставлено 

цілі та задачі, які потребують втілення їх в життя з метою подальшого розвитку та підвищення рівня освіти малоінвазивним 
технологіям в хірургії на теренах України. 
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В статье отображено современное состояние обучению эндовидеохирургии в мире с использованием виртуальных 

тренажеров. 
Поставлены цели и задачи, которые необходимо внедрить в жизнь, с целью дальнейшего развития и улучшения уровня 
образования малоинвазивным технологиям в хирургии на территории Украины. 
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