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НАЗВИ ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА США У ХХІ СТ.: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ
У ХХІ ст. відповідно до державної політики курс української медичної освіти спрямовано на її посту-

пову модернізацію. Тому концептуальні освітні поняття, що пов’язано з цією системою освіти, змі-
нюються, а їх дефініції потребують уточнення й доповнення. На додаток, у вітчизняному педагогіч-
ному просторі прослідковується тенденція зосередження уваги на принципах єдності з міжнародними 
стандартами й термінологією, коли пострадянські освітні явища залишаються в минулому. Тому 
актуальним є звернення до кращого досвіду, зокрема американського.

Статтю присвячено виокремленню дискусійних термінів, що позначають назви закладів медичної 
освіти України та США, зокрема «медична школа», «медичне училище», «медичний коледж», «медич-
ний факультет», «медичний університет». Крім того, в розвідці наведено порівняльно-теоретичний 
аналіз дефініцій зазначених термінів у контексті української й американської освіти. Проаналізовано 
законодавчу базу України, довідкові та науково-педагогічні джерела, що стосується зазначених 
понять. Порівняльний аналіз дефініцій терміна «медична школа» в українській та американський 
медичній освіті ХХІ ст. свідчить про їх принципову відмінність.

Встановлено, що в Україні термін «медична школа» не зафіксований на державному рівні й може вка-
зувати на 1) науково-освітні заходи, що мають на меті зібрати представників різних країн задля обміну 
досвідом та його подальшого практичного застосування, 2) громадські або комерційні організації, що 
пропонують інформаційно-консультаційні послуги, створюють освітні та наукові проєкти в галузі 
медицини. Констатовано, що відбувається ототожнення термінів «медичне училище» та «медичний 
коледж»; віднедавна з’явився новий педагогічний конструкт «медичний фаховий коледж», дефініція 
якого вказує на заклад фахової передвищої медичної освіти або структурний підрозділ закладу вищої 
освіти; терміни «медичний університет» та «медичний факультет» не замінюють один одного. 
З’ясовано, що в американському освітньому просторі магістральним є термін «медична школа», сто-
совно якого терміни «медичний коледж» та «медичний факультет» є синонімічними. 

Надалі важливим є висвітлення питання про поняття «інновації» та «інноваційна діяльність» 
у контексті розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США.

Ключові слова: освіта США, освіта України, заклад медичної освіти, медична школа, медичне 
училище, медичний коледж, медичний факультет, медичний університет.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку педагогічної думки є нагальна потреба 
систематизувати усі терміни й подати їх тлума-
чення відповідно до викликів суспільства з метою 
подальшого уникнення їх плутанини. Услід за 
Ю. Гончарук вважаємо, що «розробка терміноло-
гічних питань педагогіки є особливо актуальною 
в період реформування системи освіти, в умо-
вах вільного доступу користувачів до вітчизня-
них та зарубіжних джерел інформації, можливо-
сті кооперації та співпраці вчених різних країн. 
Перебудова загальної та професійної школи, вве-
дення нових державних стандартів освіти, органі-
зація нових видів і типів освітніх установ значно 
збагатили науку новими поняттями, посилили 
потребу в систематизації чинної терміносистеми. 
Виникли нові поняття і терміни, що стосуються 
управління системою освіти, атестації та акредита-
ції навчальних закладів, змісту та завдань освіти, 
навчання за допомогою комп’ютерів та мультиме-

дійних засобів» [2, с. 66]. Отже, в сучасних дослід-
ників є унікальна можливість акумулювати кращий 
передовий досвід, проаналізувати та узагальнити 
його у площині свого дослідження, тим самим зро-
бивши значний внесок в освітній дискурс.

У зазначеному річищі українська медична 
освіта не є винятком, оскільки курс державної полі-
тики спрямовано на її поступове концептуальне 
оновлення. Базові освітні поняття, які притаманні 
цій системі освіти, з плином часу змінюються, їх 
дефініції потребують уточнення й доповнення. 
Крім того, у вітчизняному педагогічному просторі 
прослідковується тенденція відходу від постра-
дянських освітніх феноменів та увагу зосере-
джено на принципах єдності з міжнародними стан-
дартами й термінологією. Річ у тім, що за 20 років  
ХХІ ст. Україна стала широковідомою серед гро-
мадян Індії, Нігерії, Гани, Марокко та інших країн, 
які приїздять на навчання й стикаються з пев-
ними лінгвокультурними особливостями в сис-
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темі медичної освіти. Так, наприклад, український 
медичний університет іноземці називають медич-
ною школою (медичним коледжем), хоча для 
українського студента ці назви освітніх закла-
дів не є ідентичними. Як наслідок, різні дефініції 
одного педагогічного конструкта в різних країнах 
призводять до їх хибного розуміння.

Оскільки сучасна українська медична освіта 
орієнтується на позитивні здобутки американської 
науково-педагогічної думки, виникає нагальна 
необхідність порівняти дефініції деяких назв 
закладів медичної освіти в педагогічних парадиг-
мах двох країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання про освітню термінологію є предметом 
жвавих дискусій як українських, так і зарубіжних 
науковців. Дослідження В. Будикіної, А. Вихруща, 
І. Зязюна, В. Кеміня, Г. Маршалла (H. Marshall), 
М. Сокол, Д. Прозескі (D. Prozesky), О. Сухомлинської 
та ін. присвячені розгляду загальних педагогічних 
понять. А. Войтчак (A. Wojtczak) уклав глосарій 
медичних освітніх термінів англійською мовою. 
Ю. Колісник-Гуменюк та А. Саблук побіжно аналі-
зують термін «медичний коледж» у своїх працях. 
Проте огляд науково-педагогічних джерел щодо 
назв закладів медичної освіти України та США 
вказує на відсутність цілісної розвідки у вітчизня-
ній науковій думці.

Мета статті – виокремити терміни, що позна-
чають назви закладів медичної освіти України 
та США й визначити їх особливості за допомогою 
порівняльного аналізу, узагальнивши теоретичну 
інформацію з різних джерел.

Виклад основного матеріалу. Про викори-
стання медичної освітньої термінології слушно 
зауважує А. Войтчак: «Той, хто бере участь у кон-
ференціях із питань медичної освіти, досить часто 
постає перед труднощами щодо розуміння нових 
освітніх термінів та понять, запропонованих допові-
дачами. Уміле оперування дефініціями чи описами 
є зазвичай непростим завданням. Крім того, під час 
аналізу різних словників та публікацій дослідник 
дізнається, що дефініції багатьох термінів, якщо 
вони насправді існують, часто є двозначними або 
не пов’язаними з медичною освітою» [19]. 

У цьому дослідженні дискусійними вважаємо 
такі назви закладів освіти, як «медична школа», 
«медичне училище», «медичний коледж», 
«медичний факультет», «медичний університет», 
розглядаючи їх дефініції в контексті української 
й американської освіти у ХХІ ст. Спочатку зверне-
мося до вітчизняного педагогічного простору. 

Нині в Україні термін «медична школа» не має 
офіційного статусу, оскільки не задекларований 
у нормативно-правовій базі Міністерства освіти 
та науки, Міністерства охорони здоров’я, Кабінету 
Міністрів України чи Верховної Ради України. 
Проте «медичною школою» називають:

- науково-освітні заходи, що мають на меті 
зібрати представників різних країн задля обміну 
досвідом та його подальшого практичного застосу-
вання (напр.: «Літня міжнародна медична школа», 
«Зимова міжнародна медична школа» та ін.);

- громадські або комерційні організації, що 
пропонують інформаційно-консультаційні послуги, 
створюють освітні та наукові проєкти в галузі 
медицини (напр.: курси з підвищення кваліфікації, 
підтримка й супровід медичних досліджень тощо).

З. Шарлович зазначає, що в Україні «відпо-
відно до вимог Болонської угоди, відбувається 
реорганізація вищих навчальних медичних закла-
дів, зокрема І‒ІІ рівня акредитації (медичних учи-
лищ у медичні коледжі)» [14, c. 23]. 

Відповідно до чинного Наказу МОЗ України 
№ 247 від 25.06.2001 р. «Про затвердження 
Примірного положення про базове медичне учи-
лище (коледж) та переліку базових вищих медич-
них навчальних закладів I-II рівнів акредитації 
України» [11] відбувається ототожнення термінів 
«медичне училище» та «медичний коледж», про 
що свідчить слово у дужках – (коледж) – після 
словосполучення «базове медичне училище».

У монографії «Формування професійно-етич-
ної культури майбутніх фахівців у процесі гума-
нітарної підготовки в медичних коледжах» (2012) 
Ю. Колісник-Гуменюк зазначає, що «медичний 
коледж – це навчальний заклад, який здійснює 
загальноосвітню та професійну підготовку молоді 
на якісно новому науково-методичному рівні, 
використовуючи зв’язки з вищими навчальними 
закладами ІІІ‒ІV рівня акредитації для розвитку 
професійних творчих здібностей як майбутніх 
медиків, так і науково-педагогічних працівників 
у системі ступеневої професійної освіти» [5, с. 98].

У Законі України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. № 1556-VII, зокрема у ч. 3 п. 1 ст. 28, 
йдеться, що «коледж – заклад вищої освіти (тут 
і надалі курсив наш. – А.К.) або структурний під-
розділ університету, академії чи інституту, що 
провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобут-
тям ступеня бакалавра та/або молодшого бака-
лавра, проводить прикладні наукові дослідження 
та/або творчу мистецьку діяльність. Статус коле-
джу отримує заклад освіти (структурний підрозділ 
закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобува-
чів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молод-
шого бакалавра становить не менше 30 відсотків 
загального ліцензованого обсягу» [9]. Зауважимо, 
що згідно із Законом України «Про внесення зміни 
до Закону України «Про вищу освіту» щодо освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціа-
ліст» від 21.03.2017 р. № 1958-VIII останній при-
йом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста було проведено у 2019 р. 
[10]. Тобто до 2020 р. медичні коледжі вели набір 
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
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«Молодший спеціаліст». Після отримання зазна-
ченого рівня випускники мали право вступати до 
медичного університету на другий або третій курс 
за скороченим терміном навчання.

На думку А. Саблук, «в організації освіт-
нього процесу коледж орієнтується на головне 
завдання, яке полягає в задоволенні потреб 
людини в отриманні широкої культурологічної 
та якісної професійної підготовки. Цей навчальний 
заклад реалізує якісно новий, відповідний сучас-
ним вимогам, рівень підготовки середніх, зокрема 
медичних, кадрів. Можна констатувати, що коле-
джі дають змогу порівняно швидко отримати про-
фесію, а випускникам, які набули як практичну, так 
і теоретичну підготовку, ‒ успішно адаптуватися 
на ринку праці [13, с. 21] або продовжувати нав-
чання у закладі вищої медичної освіти.

Починаючи з 2020 р., медичні училища та коле-
джі було перейменовано в «медичні фахові коле-
джі» відповідно до Закону України «Про фахову 
передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIII. 
У цьому нормативно-правовому документі вказано, 
що «фаховий коледж – заклад фахової передвищої 
освіти або структурний підрозділ закладу вищої 
освіти, іншої юридичної особи, що провадить 
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахо-
вої передвищої освіти, може проводити дослід-
ницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну 
діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного 
навчання з навчанням на робочих місцях. Фаховий 
коледж також має право відповідно до ліцен-
зії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної 
середньої освіти професійного та академічного 
спрямування, професійної (професійно-технічної) 
та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої 
освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. Фаховий коледж, який здійснює 
освітню діяльність у системі фахової спеціалізо-
ваної передвищої освіти, має право відповідно до 
ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової 
загальної середньої освіти, якщо наскрізна освіт-
ньо-професійна програма передбачає підготовку 
фахового молодшого бакалавра на основі почат-
кової загальної середньої освіти» [12].

Отже, медичний фаховий коледж стає закла-
дом передвищої освіти або структурним підроз-
ділом закладу вищої освіти з правом проводити 
освітню діяльність, спрямовану на здобуття освіт-
ньо-професійного ступеня «Фаховий молодший 
бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 
забезпечуючи якісне поєднання фахових теоре-
тичних знань із практичною діяльністю за обра-
ною студентом спеціальністю, а також, маючи 
ліцензії, надавати загальну освіту. 

Поняття «медичний університет» прита-
манне Європейському освітньому простору. Нині 
в Україні є близько 20 державних та приватних 
медичних університетів.

Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови подає таке визначення терміна «уні-
верситет»: 1) вищий навчальний заклад, наукова 
установа з різними гуманітарними та природни-
чо-математичними факультетами; 2) будинок, 
в якому міститься цей заклад; 3) те, що дає дос-
від, знання поза навчальним закладом; 4) назва 
навчальної установи для підвищення загальноос-
вітніх, спеціальних та політичних знань [1, с. 1508].

У Тлумачному словнику А. Івченка зазначено, 
що «університет – це 1) вищий навчально-нау-
ковий заклад, який готує спеціалістів із багатьох 
галузей знань й проводить науково-дослідну 
роботу; 2) назва навчальної установи для підви-
щення загальнонаукових та науково політичних 
знань» [4, с. 494].

В Енциклопедії освіти (гол. ред. В. Кремень) 
термін «університет» розглянуто як «найдавні-
ший і головний тип європейського ВНЗ із вели-
кою кількістю відділень (факультетів), діяльність 
якого спрямована на розвиток освіти, науки і куль-
тури в спосіб здійснення фундаментальних наук, 
досліджень та організації навчання за всіма рів-
нями вищої професійної, післядипломної і другої 
(додаткової) освіти з широкого спектра природни-
чо-наукових, гуманітарних та інших галузей науки, 
техніки і культури. Університет є провідним цен-
тром розвитку освіти, який має право надавати 
наукові ступені і покликаний сприяти поширенню 
наук, знань та здійсненню культурно-просвітниць-
кої діяльності серед населення» [3].

У «Національному освітньому глосарії: вища 
освіта» (автори-укладачі І. Бабин, Я. Болюбаш, 
А. Гармаш та ін.) університет – «це основний 
тип закладу вищої освіти / вищого навчального 
закладу, що найбільш повно виражає й реалі-
зує місію, візію, цілі, завдання і функції вищої 
освіти. Як провідні інтелектуальні осередки 
суспільства, університети на засадах автоно-
мії, академічної свободи здійснюють освітню, 
дослідницьку, інноваційну діяльність, є голов-
ними чинниками суспільного прогресу. Зазвичай 
університети здійснюють підготовку фахівців 
на всіх рівнях (підрівнях, етапах, циклах) та за 
широким спектром галузей освіти і навчання на 
основі накопичення потужного дослідницько-ін-
новаційного кадрового, інформаційного, матері-
ально-технічного потенціалу» [8].

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, університетом 
є «багатогалузевий (класичний, технічний) або 
галузевий (профільний, технологічний, педагогіч-
ний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, 
богословський/теологічний, медичний, еконо-
мічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, 
мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої 
освіти, що провадить інноваційну освітню діяль-
ність за різними ступенями вищої освіти (в тому 
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числі доктора філософії), проводить фундамен-
тальні та/або прикладні наукові дослідження, 
є провідним науковим і методичним центром, має 
розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових 
і науково-виробничих підрозділів, сприяє поши-
ренню наукових знань та провадить культурно- 
просвітницьку діяльність» [9]. 

За Великим тлумачним словником сучасної 
української мови, медичний університет – вищий 
навчальний заклад, який надає медичну освіту – 
сукупність медичних знань, здобутих у процесі нав-
чання [1, с. 655, 857].

Підсумовуючи, зазначимо, що медичний уні-
верситет – це галузевий заклад вищої освіти ІІІ 
або IV рівня акредитації державної або приватної 
форми власності, який здійснює за допомогою 
інноваційної діяльності якісну підготовку фахів-
ців на рівні бакалавра, магістра, доктора філосо-
фії та доктора наук, розробляє та проводить як 
фундаментальні, так і прикладні наукові експери-
менти; акумулює та удосконалює досвід освітньої, 
методичної, наукової та культурно-просвітницької 
діяльності, має новітню матеріально-технічну базу 
та висококваліфікований професорсько-виклада-
цький склад.

Що стосується дефініції терміна «медичний 
факультет», огляд довідкових та наукових джерел 
задекларував її відсутність. Зазначимо, що в Законі 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII подано визначення терміна «факуль-
тет» як «структурний підрозділ закладу вищої 
освіти, що об’єднує не менш як три кафедри  
та/або лабораторії, які в державних і комунальних 
закладах вищої освіти в сукупності забезпечують 
підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти 
денної форми навчання (крім факультетів вищих 
військових навчальних закладів (закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання), закла-
дів вищої освіти фізичного виховання і спорту, 
закладів вищої освіти культури та мистецтва)» [9].

Великий тлумачний словник сучасної укра-
їнської мови подає таку дефініцію: «підрозділ 
(частина, відділ) вищого навчального закладу, де 
викладається певний цикл споріднених наукових 
дисциплін і готують фахівців відповідного про-
філю» [1, с. 1527].

На підставі вищезазначеного вважаємо, що 
медичний факультет – це структурний підрозділ 
галузевого (медичного) або не галузевого закладу 
вищої освіти ІІІ або IV рівня акредитації держав-
ної або приватної форми власності, якому підпо-
рядковуються не менше ніж 3 кафедри, що здій-
снюють підготовку за певними спеціальностями 
не менше 200 здобувачів вищої освіти, зокрема, 
студентів, аспірантів, докторантів. 

Вкажемо, що в медичному університеті, як 
правило, є медичні факультети, відповідальні за 
підготовку конкретної категорії майбутніх фахів-

ців. Так, наприклад, у Запорізькому державному 
університеті три медичні факультети. І медичному 
факультету підпорядковані студенти спеціаль-
ності 222 «Медицина». До ІІ медичного факультету 
належать студенти, що вибрали спеціальності 
222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» (освітня про-
грама «Лабораторна діагностика»). ІІІ медичний 
факультет зосереджений на підготовці студентів 
спеціальності 221 «Стоматологія» та 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія».

Якщо розглядати дефініції термінів, що позна-
чають назви закладів медичної освіти в американ-
ській освітній парадигмі, порівнюючи з українськими 
визначеннями, то виявляється, що все сфокусо-
вано переважно на терміні «медична школа».

Так, в американській медичній освіті медичною 
школою, за А. Войтчаком, є заклад вищої або уні-
верситетської освіти, що пропонує курс медицини. 
Крім того, дослідник як приклади пропонує назви, 
які можуть відрізнятися як у межах однієї країни, 
так і в інших країнах: медичний коледж (medical 
college); коледж хірургів (college of surgeons); 
медичний інститут (medical institute); інсти-
тут медицини та фармації (institute of medicine 
and pharmacy); інститут медицини та хірургія 
(institute of medicine and surgery); факультет меди-
цини (faculty of medicine); факультет медичних наук 
(faculty of medical sciences); факультет медицини 
та хірургії (faculty of medicine and surgery); ака-
демії медицини або медична академія (academy 
of medicine or medical academy); університетський 
центр для наук про здоров’я (university center for 
health sciences); медичний університет (medical 
university) [19].

Нашою візією щодо дефініції терміна «медична 
школа» є таке: це «заклад вищої освіти, або 
структурний підрозділ певного закладу вищої 
освіти, який акредитовано спеціальним компе-
тентним органом за затвердженими стандартами 
та який встановлює власні вимоги до вступу, має 
необхідні адміністративні, наукові та допоміжні 
кадри, достатнє матеріально-технічне облад-
нання й здійснює підготовку фахівця з медицини 
з правом присвоєння кваліфікації лікаря на рівні 
«Доктор медицини» або «Доктор остеопатичної 
медицини» [6, с. 122]. 

Нині в США існує 141 акредитована алопатична 
медична школа та 36 акредитованих остеопатич-
них медичних шкіл [15;17]. Зазначимо, що місією 
кожної медичної школи є викладання, дослі-
дження та догляд за пацієнтами [17]. Різницю між 
термінами «алопатична медична школа» та «осте-
опатична медична школа» пояснено в розвідці [6] 
автора цього дослідження. 

Зауважимо, що в освітній парадигмі США тер-
мін «медичний університет» відсутній як такий. 
За словником Merriam-Webster, університет – «це 
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заклад вищої освіти з усіма необхідними можли-
востями для навчального процесу, проведення 
досліджень, та правом надавати академічні сту-
пені. Такий заклад надає вищу освіту першого 
рівня (ступінь бакалавра) та вищу освіту другого 
рівня (ступінь магістра та ступінь доктора), пред-
ставлену магістратурою та такими структурними 
підрозділами, як професійні школи (медична 
школа, теологічна школа, юридична школа та ін.)» 
[18]. Як бачимо, медицину вивчають саме у про-
фесійних школах, котрі є структурними підрозді-
лами університетів, тобто в медичних школах. 

Для терміна «коледж» у словнику Merriam-
Webster є кілька дефініцій, зокрема: 1) незалежний 
заклад вищої освіти, що пропонує курс загальних 
дисциплін, після закінчення якого здобувач отри-
мує ступінь бакалавра; 2) структурний підрозділ 
університету, що пропонує фахову групу курсів 
та дисциплін; 3) установа, яка пропонує навчання, 
як правило, у професійній чи технічній галузі [16].

В. Лунячек вважає, що «термін «коледж» у сис-
темі вищої освіти США може означати як само-
стійний навчальний заклад (термін навчання, як 
правило, два або чотири роки), так і аналог факуль-
тету університету, що готує спеціалістів в окре-
мій галузі і має певну автономію. Університети 
у США – це переважно потужні навчально-наукові 
комплекси, які об’єднують різні заклади, установи 
і наукові центри. Як правило, випускники коледжів 
отримують диплом бакалавра, в той час як в уні-
верситетах, крім цього, здійснюється навчання за 
магістерськими і докторськими програмами. Нині 
є стала тенденція інтеграції університетів із закла-
дами середньої освіти, перш за все старшою 
середньою школою» [7, с. 422]. 

Висновки і пропозиції. Отже, поняттєво-тер-
мінологічний інструментарій освітньої системи 
певної країни є унікальним та специфічним яви-
щем. Один термін може мати різні дефініції в освіт-
ніх просторах певних країн, що часом призводить 
до їх хибного тлумачення та плутанини. Аналіз 
довідкових та науково-педагогічних джерел щодо 
проблеми дефініції термінів, які позначають назви 
закладів медичної освіти України та США у ХХІ ст., 
дав змогу констатувати: а) в українському освіт-
ньому просторі термін «медична школа» не зафік-
сований у нормативно-правовій базі; відбува-
ється ототожнення термінів «медичне училище» 
та «медичний коледж», з’являється новий педа-
гогічний конструкт «медичний фаховий коледж», 
що є закладом фахової передвищої освіти або 
структурним підрозділом закладу вищої освіти; 
терміни «медичний університет» та «медичний 
факультет» не замінюють один одного; б) в аме-
риканському освітньому просторі магістральним 
є термін «медична школа», щодо якого терміни 
«медичний коледж» та «медичний факультет» 
є синонімічними. Порівняльний аналіз дефініцій 

терміна «медична школа» в українській та амери-
канський медичній освіті ХХІ ст. вказує на їх прин-
ципову відмінність. 

Перспективами подальших досліджень вва-
жаємо висвітлення питання про ключові поняття 
«інновації» та «інноваційна діяльність» у контексті 
розвитку інноваційної діяльності медичних коле-
джів університетів США.
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Kulichenko A. Names of medical education establishments in Ukraine and US in XXI century: 
comparative analysis of definitions

The course of the Ukrainian medical education in the XXI century (as per the state policy) is aimed 
at gradual modernization. Therefore, the conceptual educational notions associated with this educational 
system are changing, while their definitions and notions need clarifying and supplementing. Moreover, there 
is a tendency in the Ukrainian pedagogical space to focus on the principles of unification with international 
standards and terminology, leaving behind the post-Soviet educational phenomena. In this regard, it is relevant 
to refer to the best practices, in particular, the American ones.

The article focuses on identifying controversial terminology denoting the names of medical education 
establishments in Ukraine and the US, in particular, “Medical school”, “Medical vocational training school”, 
“Medical college”, “Medical faculty”, “Medical university”. Moreover, the study presents a comparative 
and theoretical analysis of definitions of the terminology above in the context of the Ukrainian and American 
education. The article analyzes the Ukrainian legislation, reference and scientific and pedagogical sources 
regarding these notions and concepts. A comparative analysis of the definitions of “Medical school” term in 
Ukrainian and American medical education systems of the XXI century indicates at the fundamental difference 
of the two education systems in question.

The author identified that the term “Medical school” is not fixed in Ukraine at the state level and can 
refer to 1) scientific and educational events aimed at bringing together representatives of various countries 
to exchange experience and its further practical application; 2) public or commercial establishments offering 
information and consulting services, and developing educational and scientific projects in the field of medicine. 
The study established that the terms “Medical vocational training school” and “Medical college” are equated; 
A new pedagogical concept of “Medical professional college” has been recently introduced, with its definition 
indicating at an institution of professional advanced medical education or a structural unit of a higher education 
establishment; the terms “Medical university” and “Medical faculty”, do not replace each other. The article 
found out that the term “Medical school” is the key one in the American educational sphere, whereas the terms 
“Medical college” and “Medical faculty” are its synonyms.

Further important steps include highlighting the issue of concepts and notions of “Innovation” and “Innovation 
activity” in the context of developing innovative activities of the US medical colleges of universities.

Key words: education in the US, education in Ukraine, medical education establishment, medical school, 
medical vocational training school, medical college, medical faculty, medical university.


