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Швидкий розвиток світової медицини, поява нових викликів у небезпеці здоров’я насе-
лення світової кулі, реформування та оптимізація системи охорони здоров’я медицини 
України вимагають необхідності перегляду підходів до підготовки медичних працівни-
ків, здатних ефективно здійснити таку реформу. 

Реалізація державної політики України спрямована на збереження здоров’я населення в 
сучасних умовах, поліпшення якості лікування та медичного догляду пацієнтів, тому 
наше завдання – забезпечити систему охорони здоров’я фахівцями високого рівня квалі-
фікації, здатними працювати в умовах глобалізації та інтеграції, за принципами впрова-
дження у практику інноваційних технологій, найновіших досягнень науки і техніки, 
підвищити рейтинг лікаря у суспільстві, прагнути лідерства у вітчизняному та світовому 
медичному освітньому просторі.  

МІСІЯ 

ВІЗІЯ

ВСТУП

Місією ЄМШ є гідний внесок у розвиток суспільства  шляхом підготовки кваліфікова-
них, компетентних та  конкурентоспроможних випускників, здатних на  високому 
рівні організовувати та здійснювати  професійну діяльність, критично осмислювати  
проблеми здоров'я населення та самостійно  вирішувати складні питання в галузі 
охорони здоров’я

Візією ЄМШ є досягнення лідерських позицій у світовому  медичному просторі з 
якісної до дипломної підготовки  лікарів шляхом запровадження дієвих програм, що 
передбачають набуття високого рівня теоретичних та  практичних навичок; форму-
вання індивідуального клінічного  мислення; інтегрування в  європейську світову 
спільноту; вміння аналізувати ситуацію та науково  обґрунтовувати підходи до при-
йняття рішень. 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Професіоналізм: 
виявлення наявних та потенційних 
можливостей кожного через стандар-
тизовані та міжнародні освітні про-
грами, організацію різноманітних 
форм практичної діяльності.

 Щороку переглядати та 
удосконалювати структуру ОП за 
спеціальністю за спеціальністю 222 
«Медицина» з метою досягнення 
високого рівня фахових 
компетентностей, розширення 
тематик клінічних дисциплін 5-6 років 
навчання.
Враховувати досвід вітчизняних та 
іноземних ОП та запозичувати для 
реалізації ОП «Медицина» кращі 
практики та інноваційні 
впровадження.
Активно залучати здобувачів вищої 
освіти до періодичного перегляду ОП 
та процедур забезпечення її якості, 
шляхом університетського 
студентського моніторингу у вигляді 
опитування двічі на рік.
Щороку переглядати робочі навчальні 
програми, насамперед, з клінічних 
дисциплін для дотримання 
оптимального співвідношення 
аудиторних годин теоретичного і 
практичного та самостійного 
навчання.
Здійснювати інтеграцію освітніх 
програм у світовий освітній простір 
через залучення учасників освітнього 
процесу до повної англомовної форми 
навчання.
Передбачити можливість дуального 
навчання, наскрізність і послідовність 
навчання за спеціальністю 
(магістратура-інтернатура-підвищенн
я кваліфікації – PhD).

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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Доступ до освітньої програми 
та визнання результатів навчання:

Удосконалити практику щодо академіч-
ної мобільності здобувачів вищої освіти. 
Розмістити на сайті типовий перелік 
питань до проведення екзаменів та заліків 
для здобувачів вищої освіти за програмою 
«Медицина».

Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти:

Під час проведення контрольних заходів 
оцінювання практичних занять залучати 
зовнішніх експертів, ширше застосовува-
ти процедуру оцінювання.
Проводити анкетування здобувачів освіти 
щодо питань контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання.

Покращувати можливість отримувати 
якісне оволодіння здобувачами вищої 
освіти української мови, як засобом 
засвоєння національних цінностей 
українського народу та зміцнення 
міжнародних зв’язків України (щороку за 
робочим планом).
Сприяти отриманню якісного оволодіння 
здобувачами вищої освіти іноземних мов 
(англійської, французької, іспанської), як 
засобом зміцнення міжнародних 
зав’язків, доступу до сучасної світової 
науки та інформації.
Удосконалювати та оновлювати каталог 
вибіркових дисциплін за вибором 
здобувачів вищої освіти (щороку). 
Запровадити процес здобуття практичних 
навичок та волонтерство в клініках 
хоспісної та паліативної допомоги м. 
Києва упродовж навчального року 
(2022-2023 р.р.).
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Щороку переглядати та 
удосконалювати структуру ОП за 
спеціальністю за спеціальністю 222 
«Медицина» з метою досягнення 
високого рівня фахових 
компетентностей, розширення 
тематик клінічних дисциплін 5-6 років 
навчання.
Враховувати досвід вітчизняних та 
іноземних ОП та запозичувати для 
реалізації ОП «Медицина» кращі 
практики та інноваційні 
впровадження.
Активно залучати здобувачів вищої 
освіти до періодичного перегляду ОП 
та процедур забезпечення її якості, 
шляхом університетського 
студентського моніторингу у вигляді 
опитування двічі на рік.
Щороку переглядати робочі навчальні 
програми, насамперед, з клінічних 
дисциплін для дотримання 
оптимального співвідношення 
аудиторних годин теоретичного і 
практичного та самостійного 
навчання.
Здійснювати інтеграцію освітніх 
програм у світовий освітній простір 
через залучення учасників освітнього 
процесу до повної англомовної форми 
навчання.
Передбачити можливість дуального 
навчання, наскрізність і послідовність 
навчання за спеціальністю 
(магістратура-інтернатура-підвищенн
я кваліфікації – PhD).

УAловите свое

УAловите свое

УAловите свое

УAловите своеУAловите свое

Дослідження: творчий та креативний 
підхід у дослідницькій діяльності

Сформувати гуртки наукової активності 
для здобувачів вищої освіти на всіх кафе-
драх та клінічних базах МЄУ (2022-2023 
р.р.).
Забезпечити щорічне планування та 
проведення студентських наукових кон-
ференцій в галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я», участь у вітчизняних та міжна-
родних конференціях.
Реорганізувати студентське медичне 
наукове співтовариство МЄУ у міжнарод-
не наукове студентське  товариство 
(2023-2024 р.р.)
Забезпечити організацію активної науко-
во-дослідної студентської роботи у ство-
рених лабораторіях МЄУ (2023-2025р.р.)

Інноваційність: унікальність освітніх 
програм та можливість формування 
індивідуальної траєкторії навчання

Розширити застосовування методик 
інтегрованого та інноваційного  нав-
чання :
- практичні методики «problem –   based 
learning»   (PBL) та «evidence –  based 
medicine»   (EBM);

Включити в план роботи Європейської 
медичної школи заходи у студентському 
науковому товаристві, тренінги для 
здобувачів освіти, молодих науковців, 
що розвивають у них практичні нави-
чки належного цитування та запобіган-
ня плагіату.
Проводити просвітницьку роботу серед 
іноземних здобувачів вищої освіти 
щодо важливості оцінювання якості 
ОП.
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Партнерство: розробка та постійне 
вдосконалення освітніх програм 
для потреб ринку праці

Розробка та відкриття ОП за спеціальностя-
ми «Стоматологія», «Фармація, промислова 
фармація», «Педіатрія», «Медсестринство», 
«Технології медичної діагностики та ліку-
вання», «Медична психологія» (2023р); 
«Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське 
здоров’я» «Екстрена медицина/парамедик», 
«Менеджмент у сфері охорони здоров’я» 
(2024-2025 р.) на основі новітніх досягнень 
медичної науки, міждисциплінарного підхо-
ду, принципів доказової медицини, практи-
коорієнованості. 
Проводити розширенні засідання випуско-
вої кафедри, організовувати круглі столи, 
тренінги  для обговорення освітніх програм 
за участю роботодавців, стейкхолдерів, 
лікарів-практиків, науковців, здобувачів 
вищої освіти, всіх зацікавлених сторін (під 
час формування, розробки або удосконален-
ня ОП).
Здійснювати координацію зі стейкхолдера-
ми для спрямування ОП на потреби ринку 
праці.

- сучасні інформаційні програми та 
технології (панелі Jamboard, 3D-  
окуляри);
- сучасні медичні симулятори;
Збільшити час для практичних занять і 
групових проектах.
Надавати здобувачам вищої освіти 
можливість широкої клінічної практики 
для  стажування та отримання 
професійного досвіду в країнах 
проживання.
Запровадити процес здобуття практичних 
навичок  протягом  навчального року 
(2022-2025 р. р.)
Запровадити процес студентської 
мобільності для  набуття практичних 
навичок у провідних світових медичних  
закладах ( 2022-2025 р. р.)
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Академічна мобільність 
на усіх етапах навчання: подвійні 
дипломи із закордонними 
університетами для високого 
рівня якості освіти

Забезпечити:
- використання відкритих освітніх ресурсів 
(власних розробок та провідних університе-
тів світу) в освітньому процесі, адаптованих 
для діючих освітніх програм.
- участь у створенні цифрової платформи 
SMART UNIVERSITY (2022 р.).

Інформатизація: впровадження 
в освітній процес цифрових 
технологій

Продовжити розвиток культури академічної 
доброчесності в системі «школа, фахова 
передвища освіта – університет – інтернатура 
- неперервне навчання»;
- активізувати реалізацію заходів з академіч-
ної доброчесності за ОП «Медицина» 
(2021-2022 р.р.), започаткувати такі заходи в 
рамках ОП «Стоматологія», «Педіатрія» 
«Фармація, промислова фармація», «Медсе-
стринство», «Технології медичної діагностики 
та лікування», «Медична психологія» (2023р); 
«Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське 
здоров’я» «Екстрена медицина/парамедик», 
«Менеджмент у сфері охорони здоров’я» 

Академічна доброчесність: 
український консорціум 
академічної доброчесності

Щороку переглядати та зробити більш 
доступним веб-сайт, покращувати навігацію 
за різними його розділами.
Забезпечувати своєчасний переклад доку-
ментів та методичних матеріалів англій-
ською мовою. 
Щоквартально поповнювати інформацію 
репозитарію видавничими матеріалами 
НПП і здобувачів вищої освіти ЄМШ для 
розширення доступу до наукової та іннова-
ційної діяльності

Прозорість та публічність 

Щороку ініціювати перед керівництвом 
університету стипендіальні програми для 
здобувачів вищої освіти з високими рей-
тинговими показниками.
Забезпечити створення інтегрованих 
онлайн курсів.
Організувати підготовчі онлайн курси для 
іноземних здобувачів вищої освіти.

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ



INTERNATIONAL
E U R O P E A N
U N I V E R S I T Y



РОЗВИТОК І ТРАНСФЕР 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Поступове формування лідерства 
Європейської медичної школи 
МЄУ серед медичних закладів 
вищої освіти України у сучасних 
наукових дослідженнях

 Устаткувати унікальним обладнанням 
науково-дослідну лабораторію та забез-
печити її активну роботу з метою спіль-
ного використання здобувачами освіти 
та науково-педагогічними працівниками 
(2023-2024 р.р.).
Активізувати діяльність щодо плануван-
ня та реалізації наукових кафедральних 
тем із забезпеченням їх фінансування. 
Долучити до їх реалізації здобувачів 
наукового ступеню (2022-2025 р.р.)
Щороку в індивідуальних планах НПП 
передбачати наукову тематику дослі-
джень та кількість сучасних публікацій в 
часописах, які індексуються платформа-
ми Wеb of Science та Scopus.
Передбачити збільшення інноваційних 
розробок в Україні та за її межами задля 
комерціалізації наукових досліджень.
Забезпечити планування та організацію 
проведення наукових конференцій і 
конгресів з актуальних питань медицини 
(2022-2025 р.р.) 
Забезпечити оприлюднення результатів 
наукових досліджень у фахових видан-
нях, виданнях, що включені до науково-
метричних баз Scopus та Web of sciences, 
монографіях, підручниках та ін.  

Сприяння науково-
дослідній діяльності

 

Брати участь у створенні наукових журна-
лів та часописів, що входять до міжнарод-
них баз даних (на постійних засадах).

 

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Університетська клініка надає 
медичну допомогу світового рівня 
населенню та сприяє отриманню 
практичних навичок для здобувачів 
освіти.

 Долучитись до будівництва та організа-
ції роботи університетської клініки з 
дотриманням правил і принципів інфек-
ційного контролю та інноваційної меди-
цини (2023-2025 р.р.).
Під час планування та будівництва 
клініки передбачити приміщення для 
навчальних аудиторій, віртуальної кліні-
ки, конференц-залів, гардеробних кімнат 
та соціальних приміщень для здобувачів 
вищої освіти.
Поширити створення та використання 
віртуальних клінік для покращення 
навчання здобувачів вищої освіти.

Клініки-партнери отримують кон-
сультативну допомогу від профе-
сорсько-викладацького персоналу 
ЄМШ та надають базу для отриман-
ня клінічних навичок здобувачам 
освіти.

Забезпечити формування партнерських 
взаємовідносин з клінічними базами для 
навчання та проходження виробничої 
практики здобувачів освіти (закладами 
охорони здоров’я, науковими медични-
ми установами, лабораторіями, медич-
ними центрами та ін.).

 Ініціювати перед керівництвом МЄУ 
можливість преміювання та видання 
інших нагород здобувачам освіти та 
молодим вченим НПП ЄМШ за досяг-
нення в научній діяльності.
Застосовувати  мотиваційні методи 
долучення НПП до наукової та дослід-
ницької діяльності ЄМШ.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ



Брати участь у створенні наукових журна-
лів та часописів, що входять до міжнарод-
них баз даних (на постійних засадах).

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Максимізація ефективності, через 
пріоритети рішень, заснованих на 
доказовій  базі.

Проводити всебічну оцінку та аналіз 
програм, послуг для визначення їх ефек-
тивності у практичному навчанні здобу-
вачів вищої освіти.
Долучати незалежних експертів для 
оцінки набутих практичних навичок 
здобувачів вищої освіти.

Покращення здоров’я та якості 
життя населення

Під час викладання клінічних дисциплін 
зосередити увагу на профілактичних 
заходах в охороні здоров’я та співпраці з 
первинною медичною допомогою, гро-
мадськими службами.
Покращити доступ до якісної медичної 
допомоги населенню через організацію 
консультативної допомоги НПП клініч-
них дисциплін.
Забезпечити ефективне використання 
ресурсів, приймаючи інвестиційні 
рішення,  для отримання  найкращого 
результату у підготовці спеціаліста, 
здатного надавати кваліфіковану допо-
могу пацієнтам.
Під час викладання клінічних дисциплін 
поширювати принцип пріоритету пси-
хічного та фізичного здоров’я пацієнта.

 Передбачити надання консультативної 
допомоги науково-педагогічним праців-
никам ЄМШ пацієнтам, що звертаються 
за допомогою в лікарні, 
які є клінічними базами МЄУ.
Організовувати спільні клінічні конфе-
ренції та консиліуми з розгляду нестан-
дартних клінічних ситуацій із забезпе-
ченням присутності здобувачів вищої 
освіти, в т.ч. на операціях, інших кліні-
ко-діагностичних процедурах.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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КАДРОВА ПОЛІТИКА 
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Університет підтримує таланти  Активно залучити до роботи в МЄУ 
досвідчених НПП з наявністю наукового 
ступеню, вченого звання, рівня володін-
ня англійською мовою.
Прагнути  накопиченню кадрового 
потенціалу через залучення не менше 2-3 
НПП з індексом Гірша «20» (щорічно) та 
підтримці талановитих співробітників і 
здобувачів вищої освіти.
Поступово збільшувати кількість інте-
лектуальних та творчих майданчиків і 
гуртків для розвитку креативних, науко-
вих та культурних складових в житті 
студентської  молоді і працівників.
Сприяти розвитку функціональної 
системи профорієнтації в медицині, 
спрямованої на залучення до медичної 
школи університету талановитих, обда-
рованих і мотивованих абітурієнтів.

ННІ ЄМШ забезпечує сприятливі 
умови для розвитку співробітників 
та забезпечення соціальних гаран-
тій

Взяти участь у запровадженні чіткої 
системи щорічного рейтингування НПП. 
Результати  рейтингів використовувати 
для мотивації подальшої роботи НПП 
та оприлюднювати їх на веб-сторінці 
ЄМШ. 
Брати участь в організації щорічного 
планового та поточного підвищення 
кваліфікації НПП.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ – 
ЛЮДИНИ, ЯК НОСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, 
ГРОМАДЯНИНА СВОЄЇ КРАЇНИ 
ТА ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

ННІ ЄМШ Міжнародного європей-
ського університету – спільнота, 
в якій формується гармонійно 
розвинена особистість

 

Сприяти побудові динамічної системи, 
яка забезпечить студентоцентроване 
середовище для повноцінного та гармо-
нійного розвитку особистості.
Долучитись до формування мультимовної 
культури університету шляхом рекламу-
вання занять та спілкування в Speaking 
Club.
Планувати щороку спільні із студент-
ським парламентом заходи щодо форму-
вання гармонійно розвиненої особистості 
здобувача вищої освіти.
В програмах вибіркових дисциплін перед-
бачити теми з формування духовної, 
високо етичної та моральної культури 
майбутнього лікаря і людини.
Сприяти створенню універсального 
релігійного простору університету, який 
об’єднує здобувачів вищої освіти різного 
віросповідання.
Долучитись до створення сучасного 
науково-духовного осередка, в якому 
здійснюється формування свідомості, 
світогляду, захищеності 
та самозбереження.

Здобувач вищої освіти ЄМШ МЄУ 
вільна, але соціально відповідальна 
людина

Сприяти створенню соціально-
психологічного клімату та формування 
матеріально-технічної бази у 
відповідності до корпоративної 
культури університету. 

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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 Проводити роботу з НПП із запобігання 
конфліктним ситуаціям.
Поширити роботу серед здобувачів 
вищої освіти ЄМШ щодо їх членства у 
студентських товариствах ЗВО України 
та світу, міжнародних молодіжних 
волонтерських організацій.

НПП забезпечити індивідуальний підхід 
до розкриття та розвитку талантів та 
можливостей здобувачів вищої освіти.
Долучити здобувачів вищої освіти ЄМШ 
до створення та активної роботи 
міжнародного наукового медичного 
товариства.
Разом із студентським парламентом:
- пропагувати членство у всеукраїнських 
та міжнародних молодіжних 
організаціях;
- планувати, організовувати та 
проводити конференції, воркшопи, 
коворкінги різних рівнів.

Здобувач вищої освіти ЄМШ МЄУ 
талановита та креативна людина

Формувати самореалізацію здобувачів 
вищої освіти відповідно до їх здібностей 
та інтересів 
Сприяти набуттю більшої кількості 
нових знань та навичок в інших сферах, 
не пов’язаних з медициною.
Пропагувати та планувати заходи щодо 
здорового способу життя, соціальної 
активності, фізично здорової 
особистості.

ЄМШ МЄУ формує 
реалізовану, здорову та 
благополучну людину

 

  

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, 
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ І СТРАТЕГІЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА

ННІ ЄМШ як структура МЄУ 
готує фахівців до кар’єри на 
глобальному ринку праці  

Активно пропагувати навчання в ЄМШ 
Міжнародного європейського університету 
за кордоном через сайт, соціальні мережі, 
месенджери.
Спільно з міжнародним відділом МЄУ 
інтенсифікувати іміджеву складову роботи з 
іноземними здобувачами вищої освіти.
Брати участь у пропагуванні занять з 
англійської мови для НПП, співробітників, 
здобувачів вищої освіти.
Впроваджувати викладання окремих 
дисциплін англійською мовою в 
україномовних програмах.
Поширити практику залучення іноземних 
НПП.
Сприяти міжнародній академічній 
мобільності НПП та здобувачів вищої 
освіти.



МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Забезпечення дієвого менеджменту

 

Розробити Положення про 
Навчально-науковий інститут 
«Європейська медична школа» 
(2022 р.)
Запровадити електронну систему 
роботи директорату та кафедр ННІ 
ЄМШ.
Провести роботу з керівниками 
закладів охорони здоров’я, відомих 
клінік щодо підписання угод про 
співпрацю зі створення клінічних і 
наукових баз МЄУ (2022-2023 р.р.).

Формування лідерського іміджу 
Інституту на міжнародному та 
національному рівнях

Залучення інвестицій

Регулярно та оперативно надавати 
інформацію про організацію 
освітнього процесу на додипломному 
рівні на сайті. 
Забезпечити створення відео роликів 
про бази стажування, освітні програми, 
досягнення науково-педагогічних 
кадрів, лікарів, здобувачів вищої освіти 
на до дипломному рівні.
Планувати та здійснювати організацію 
круглих столів для обговорення потреб 
щодо освітніх програм на 
додипломному рівні за участю 
науковців, роботодавців, 
лікарів-практиків, здобувачів вищої 
освіти та інших зацікавлених сторін.

Взяти участь у підготовці проєктів, 
спрямованих на осучаснення та розви-
ток матеріально-технічної бази ННІ 
ЄМШ щодо реалізації низки спільних 
із зовнішніми та внутрішніми стей-
кхолдерами.
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Розбудова матеріально-
технічної бази

Долучити до організації та проведення 
студентських наукових досліджень, кон-
ференцій українські офіси ООН та проек-
ти міжнародної технічної допомоги АМР 
США.

Брати участь в:
- організаційних процесах будівництва 
університетської клініки;
- утворенні спільної з іншими університе-
тами навчальної бази;
- створенні симуляційного центру;
- створенні та обладнанні науково-дослід-
них лабораторій (мікробіологічної, мор-
фологічної, біохімічної, фізіологічної, 
фармакологічної);
- вибору та закупівлі необхідної для 
педагогічного процесу навчальної літера-
тури.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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