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В статті подано огляд Другого міжнародного
форуму з вищої медичної освіти, який відбувся в
місті Шеньян, Китай на базі Китайського медичного університету, 26-27 травня 2018 року. Зазначається, що форум зібрав близько 300 учасників, які представляли 49 закладів вищої медичної освіти з 15 країн. Основними
темами обговорення під час роботи форуму стали успішні практики інтернаціоналізації вищої медичної освіти, застосування сучасних інновацій в процесах
викладання та навчання, забезпечення якості медичної освіти та пошук адекватних форм її оцінки.
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В сучасному світі процеси глобалізації вищої освіти відбуваються у
різноманітних формах та проявах, як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Впродовж останніх десятиліть традиційні світові лідери –
США та країни ЄС – зіткнулись з жорсткою конкуренцією азійських
країн, перш за все Китаю та Індії. За даними Міжнародного валютного
фонду, в 2018 році найбільшою економікою світу залишалась американська, а її обсяг оцінювався в 20,4 трильйони доларів, в той час як друге
місце посідала економіка КНР з обсягом 14 трильйонів доларів та більш
високими темпами зростання (The World’s Biggest Economies, 2018). Тому
не дивно, що Китай активно намагається модернізувати власну систему
вищої освіти та заявити про себе як одного з лідерів в академічній галузі.
В фарватері цієї логіки можна розглядати проведення Другого міжнародного форуму з вищої медичної освіти, який відбувся в Шеньяні 2627 травня 2018 року на базі одного з провідних медичних університетів
країни - Китайського медичного університету (China Medical University)
(China Medical University, 2018).
Цей форум, який проходив під девізом: «Взаємність, лідерство, розвиток», зібрав близько 300 керівників, експертів та дослідників медичної галузі з 49 вищих навчальних закладів з 15 країн світу, в тому числі
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України. Основними тематичними напрямками роботи форуму стали
розгляд сучасних інновацій в галузі медичної освіти та досвід успішної
інтернаціоналізації в цій галузі. Форум відкрився промовами президента China Medical University професора Вена Делянга (Wen Deliang) та віце-президента цього навчального закладу, професора Ю Хіаосуна (Yu
Xiaosun). Професор Вен Делянг окреслив також основні завдання, які
стоять перед дослідженнями в галузі медичних наук у 2018 році. Аналізу
процесів інтернаціоналізації сучасної медичної освіти були присвячені
виступи ректора International University of Kyrgyzstan (Киргизстан), професора Асилбека Айдаралиєва (Asylbek Aidaraliev) та проректора Vasile
Goldis University of Arad (Румунія), професора Анки Оана Герменеан
(Anca Oana Hermenean).
Інноваційні підходи до викладання медичних дисциплін та відповідні основні здобутки на інституційному рівні були проаналізовані
в виступах президента Nanjing Medical University (Китай), професора
Шена Хонбіна (Shen Hongbing), декана медичного факультету Yeditepe
University (Туреччина), професора Сіна Еркана (Sina Ercan) та президента College of Physicians and Surgeons (Пакистан), професора Зафара Уллаха Чаудрі (Zafar Ullah Chaudhry). Про забезпечення відповідності європейським медичним стандартам в освітніх практиках
University of Tartu (Естонія) доповів декан медичного факультету цього
університету, професор Маргус Лембер (Margus Lember). Глобальні
ж виклики, з якими стискаються національні медичні школи, стали
предметом розгляду у виступах канцлера University of the Philippines,
Manila (Філіппіни), академіка Карменсіти Д. Паділли (Carmencita D.
Padilla), віце-президента Mahidol University (Таїланд), професора Сувата Бенжапонпітака (Suwat Benjaponpitak), декана медичного факультету MAHSA University (Малайзія), професора Равіндрана Джегасоті (Ravindran Jegasothy) та декана Xiangya School of Medicine, Central
Southern University (Китай), професора Ліян Тао (Lijian Tao). В якості
представника Національного медичного університету імені Олександра Богомольця я мав честь приєднатися до шановних колег та представити основні здобутки провідного закладу вищої медичної освіти
України в 2017 році.
Після завершення пленарної частини форуму відбулася робота двох
круглих столів, присвячених адаптації медичної освіти до нових інноваційних вимог та досягнення універсальних стандартів в галузі глобальної охорони здоров’я, а також застосуванню нових освітніх технологій в галузі вищої освіти та проблемі забезпечення її якості, а також
адекватної оцінки процесів викладання та навчання. Жвава дискусія
під час цих заходів довела, що представникам різних медичних шкіл
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та традицій є про що посперечатись, але на глибинному рівні вони
дуже добре розуміють один одного. І яскравим втіленням цього взаєморозуміння та відкритості до співпраці стало підписання документів
про створення Міжнародного альянсу медичної освіти (“Belt & Road”
International Medical Education Alliance (BRIMEA)). Хотів би також
відзначити щиру гостинність та високий професіоналізм організаторів
цього заходу!
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Статья содержит обзор работы Второго международного форума высшего
медицинского образования, который прошёл в городе Шеньян (Китай), на
базе Китайского медицинского университета 26-27 мая 2018 года. Отмечается, что форум собрал около 300 участников, которые представляли 49
высших медицинских учебных заведений из 15 стран. Основными темами
для обсуждения стали успешные практики интернационализации высшего
медицинского образования, использования современных инноваций в
процессах преподавания и обучения, обеспечение качества медицинского
образования и поиск адекватных форм его оценки.
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Sergiy Kurbatov. The Silk Road of Higher Medical Education: the First Joint
Steps
The article is devoted to the observation of the work of The Second International
Forum on Higher Medical Education, which was conducted at China Medical
University in Shenyang, China on May, 26-27, 2018. About 300 participants from
49 medical higher educational institutions, located in 15 countries took part in
this academic event. The main topics, which were discussed during forum, were
internationalization of higher medical education, implementation of modern
innovations in teaching and learning processes, quality assurance in medical
education and searching for the adequate forms of its assessment.
Key words: higher medical education, internationalization, innovations,
educational technologies, quality assurance in medical education, quality assessment
of teaching and learning processes.
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