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Реформування та оптимізація системи охорони здоров’я, забезпечення населення якісною 
медичною допомогою потребує нових, висококваліфікованих, конкурентоспроможних 
медичних працівників. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ПДО) та 
безперервного професійного розвитку (БПР) (далі – НН Інститут ПДО та БПР) реалізує 
державну політику та світовий досвід у забезпеченні системи охорони здоров’я фахівцями 
високого рівня кваліфікації, що вільно володіють українською та англійською мовами, 
здатних здійснити реформу охорони здоров’я, впроваджувати у практику інноваційні 
технології, найновіші досягнення науки і техніки, сприяти збереженню здоров’я населення. 

МІСІЯ 

ВІЗІЯ

ВСТУП

Гідний внесок у розвиток системи охорони здоров’я через формування успішних, 
професійних, конкуренто-здатних сучасних лікарів відповідного фаху, підвищення їх 
професійної компетентності на післядипломному рівні зі збереженням  принципів 
інтернаціоналізації, креативності, академічної доброчесності та демократії. 

Формування відкритого інноваційного середовища для розвитку, розкриття і реаліза-
ції творчого, професійного потенціалу здобувачів освіти на після-дипломному рівні 
та НН Інституту ПДО та БПР з позицій лідерства, міжнародного та національного 
партнерства. 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Професіоналізм: 
виявлення та розвиток наявних і 
потенційних можливостей кожного 
здобувача освіти на післядипломному 
рівні через стандартизовані націо-
нальні та міжнародні освітні програ-
ми, організація різноманітних форм 
навчання та стажування за різними 
напрямами галузі охорони здоров’я 

Освітній процес у сфері післядипломної освіти в Міжнародному Європейському 
Університеті (МЕУ) здійснюється з метою підготовки та розвитку лікарів-спеціалістів 
відповідного фаху, здатних до ефективної самостійної професійної діяльності. 
ПДО для осіб з вищою медичною освітою в МЕУ включає підготовку лікарів відпо-
відного фаху в інтернатурі за 18 спеціальностями, на циклах спеціалізації за 29 спеці-
алізаціями та БПР лікарів на курсах тематичного удосконалення (ТУ), стажування, 
майстер-класах, фахових школах та ін. за різними напрямами. МЄУ створює найсу-
часніші програми ПДО та БПР з урахуванням останніх міжнародних досягнень науки 
і практики використовуючи інноваційні форми та методи навчання. 

 Формування і розвиток формальної та 
неформальної освіти лікарів через 
створення освітніх програм (ОП) 
ПДО та БПР лікарів з урахуванням 
науково-технічного прогресу у 
діагностиці, лікуванні, профілактиці 
захворювань.
Розробка ОП на післядипломному 
рівні з урахуванням міжнародного 
досвіду, новітніх стандартів та прото-
колів лікування, діагностики та профі-
лактики хвороб розвинутих країн, 
основаних на принципах доказової 
медицини.
Удосконалення змісту ОП та опера-
тивний їх перегляд на основі новітніх 
досягнень медичної науки, міждисци-
плінарного підходу, принципів дока-
зової медицини, практико орієнтова-
ності. 
Створення оптимальних умов для 
реалізації та розвитку професійного, 
творчого, соціального потенціалу 
здобувачів освіти на післядипломному 
рівні.

ЦІЛІ

СТРАТЕГІЯ
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Формування відкритого інноваційного середовища для розвитку, розкриття і реаліза-
ції творчого, професійного потенціалу здобувачів освіти на після-дипломному рівні 
та НН Інституту ПДО та БПР з позицій лідерства, міжнародного та національного 
партнерства. 

Інтерноцентризм 
та академічна мобільність

Індивідуалізація освіти через індивідуаль-
ні навчальні плани з можливістю:
-  вільно обирати клінічні бази 
різних форм власності міжнародного та 
національного рівня  для реалізації прак-
тичної частини індивідуального плану 
навчання в інтернатурі як реалізація 
академічної мобільності;

Спрямування ОП інтернатури та підви-
щення кваліфікації з відповідних лікар-
ських спеціальностей на потреби ринку 
праці.
Використання інноваційних методів 
навчання на практичних заняттях 
(ситуаційний метод, менторство, кейс-ме-
тод, симуляційні 3-D технології, інтерак-
тивний метод (взаємодія учасників, 
рівність аргументів). 
Використання нових підходів у викладен-
ні лекційного матеріалу (лекція-дискусія; 
розгляд клінічних випадків; з навмисно 
допущеними помилками; прес-конферен-
ція).
Організація реалізації практичної складо-
вої освітніх програм на базі найкращих 
клінічних закладів різних форм власності 
національного та міжнародного рівня.
Залучення до викладання освітньої про-
грами кращих фахівців національного та 
міжнародного рівня.
Розробка найоптимальніших форм нав-
чання на курсах ТУ, майстер-класах, 
фахових школах (вечірня форма, інтенсив 
вихідного дня, змішана форма навчання – 
дистанційна та очна).
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Практикоорієнтованість Реалізація здобутих теоретичних знань на 
практиці шляхом тісної співпраці з робо-
тодавцями, керівниками закладів охоро-
ни здоров’я (ЗОЗ) різних форм власності, 
науковцями.
Створення умов для ознайомлення зі 
спеціалізацією до вступу в інтернатуру 
через організацію екскурсій на бази 
стажування, зустрічі з відомими спеціа-
лістами-експертами, організацію заходів 
з роботодавцями, керівниками клінік, 
майбутніми наставниками лікарів-
інтернів.
Використання аналізу ринку праці при 
проведенні профорієнтаційної роботи. 
Ознайомлення майбутніх здобувачів 
освіти на післядипломному рівні з 
ринком праці з акцентом на дефіцитні 
та профіцитні спеціальності.
Надання можливості міжнародного 
стажування на базі кращих клінічних 
закладів, метою якого є формування 
бачення переваг реформи галузі охорони 
здоров’я, сучасних можливостей іннова-
ційної медицини з подальшим впровад-
женням кращих медичних практик в 
систему охорони здоров’я України.

- зарахування кредитів, отриманих 
при проходженні неформальної освіти;
- самостійно обирати дисципліни з 
широкого переліку додаткових дисци-
плін у т. ч. тих, що стосуються набуття 
соціальних, мовних, професійних і 
наукових компетентностей.
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Дослідження: творчий і креативний 
підхід у дослідницькій діяльності

Проведення наукових досліджень, як 
основи підготовки майбутніх лікарів 
відповідного фаху, з метою забезпечення 
набуття навичок самостійної роботи з 
науковою літературою, формування 
здатності до аналізу й узагальнення мате-
ріалу, розвитку клінічного мислення, 
вільного викладу своїх думок, критичного 
осмислення даних літератури з дотриман-
ням принципів академічної 
доброчесності.
Організація науково-практичних заходів 
для лікарів-інтернів з оприлюдненням на 
них результатів наукових здобутків. 
Мотивація інтернів щодо проведення 
наукових досліджень через урахування 
балів, що отримані інтерном за виконан-
ня наукової роботи, при його атестації з 
присудження звання лікар-спеціаліст 
відповідного фаху.

Контрольні заходи оцінювання 
здобувачів освіти 
на післядипломному рівні

З метою підвищення об’єктивності 
оцінювання здобувачів освіти на післяди-
пломному рівні  залучати до атестаційних 
комісій з присудження звання лікар-спе-
ціаліст з відповідного фаху незалежних 
експертів – лікарів-практиків, науковців, 
керівників клінічних закладів. 
Організація підготовки до складання 
ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3 
із залученням найдосвідченіших професі-
оналів і використанням сучасних методів 
навчання. 
Складання тестових завдань проміжного і 
підсумкового контролів з перевіркою їх 
на надійність, валідність, об’єктивність та 
можливістю оцінити досягнення про-
грамних результатів навчання. 
Організація підготовки лікарів відповід-
ного фаху для складання тестів USMLE
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Партнерство: розробка та постій-
не вдосконалення освітніх 
програм для потреб ринку праці

Організація роботи з підготовки документів 
на отримання ліцензії для започаткування 
провадження освітньої діяльності на після-
дипломному рівні.
Розробка навчально-методичних документів 
та облікової звітності.
Розробка положень, порядків з організації 
навчання на післядипломному рівні.
Підготовка шаблонів наказів, розпоряджень 
щодо провадження освітньої діяльності на 
післядипломному рівні.
Укладання угод з базами стажування різної 
форми власності, науковими установами, 
професійними асоціаціями, громадськими 
організаціями та ін. 

Організаційна та навчально-
методична робота з підготовки 
до реалізації освітніх програм 
у сфері ПДО та БПР

Розробка, удосконалення та затвердження 
ОП  первинної спеціалізації (інтернатури), 
вторинної спеціалізації, курсів ТУ та інших 
форм підвищення кваліфікації на основі 
новітніх досягнень медичної науки, між-
дисциплінарного підходу, принципів 
доказової медицини, практикоорієнтова-
ності з урахуванням потреб ринку праці.
Організація на науково-практичних захо-
дах, що проводить МЄУ, круглих столів, 
панельних дискусій з обговорення потреби 
в нових  ОП та удосконаленні наявних 
програм  ПДО та БПР. До дискусій активно 
залучати роботодавців, лікарів-практиків, 
науковців, здобувачів освіти післядиплом-
ного рівня і всіх зацікавлених сторін. 
Брати участь у визначенні думки робото-
давців, здобувачів освіти, НПП щодо 
оцінки ОП на післядипломному рівні й 
отриманні пропозицій від зацікавлених 
сторін по удосконаленню наявних програм 
та створенні нових (підготовка опитуваль-
ників, обговорення та ін.).
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Прозорість та публічність  Наповнення інформацією сторінки НН 
Інституту ПДО та БПР на сайті МЄУ: 
освітні програми, навчальні та навчаль-
но-методичні матеріали, новини про 
навчання на післядипломному рівні, 
відео-відгуки, відеоінформація про бази 
стажування, НПП та керівників на 
клінічних базах.
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 Розробка та використання модуля «орга-
нізація навчання на післядипломному 
рівні» в електронній системі «Універси-
тет» (SMART UNIVERSITY), який забез-
печить електронний документообіг, 
у т. ч. електронну подачу документів на 
навчання, реєстрацію та облік здобувачів 
освіти на післядипломному рівні, гене-
рування з внесених даних необхідних 
документів та ін.
Створення сторінки реєстрації здобува-
чів освіти на навчання за різними 
програми.

Академічна доброчесність: 
український консорціум 
академічної доброчесності

Розвиток та дотримання академічної 
доброчесності  усіма учасниками освіт-
нього процесу на післядипломному 
рівні. 
Створення середовища, де сповідується 
довіра, чесність, об’єктивність, відпові-
дальність, толерантність, повага, прин-
циповість та не допускається плагіат,  
хабарництво, обман.
Перевірка на оригінальність усіх науко-
вих робіт, рефератів, методичних матері-
алів та ін., підготовлених як науково-пе-
дагогічними працівниками (НПП), 
так і здобувачами освіти.
Участь у регулярному опитування всіх 
учасників освітнього процесу щодо 
виявлення фактів академічної 
недоброчесності.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ
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KPI 

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Регулярне оновлення інформації
на сайті.

Взяти участь у підготовці документів для ліцензування започаткування провадження 
освіти на післядипломному рівні.
Розробити та затвердити в установленому порядку робочі програми з підготовки 
лікарів за 18 спеціальностями інтернатури (первинна спеціалізація), 5 робочих про-
грам за спеціальностями вторинної спеціалізації та 10 програм курсів тематичного 
удосконалення фахівців.
Організувати набір лікарів на навчання за програмами інтернатури, вторинної спеціа-
лізації, курсів тематичного удосконалення за актуальними напрямами охорони здо-
ров’я.
Заключити угоди з 10 клінічними закладами для проходження практичної частини 
спеціалізації за відповідним фахом.
Організувати зйомку 5 відеороликів про підготовку лікарів відповідного фаху МЄУ.
Підготувати буклети інформаційного змісту щодо провадження освіти на післяди-
пломному рівні.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ



РОЗВИТОК І ТРАНСФЕР 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Діяльність лікаря тісно пов’язана з умінням аналізувати інформацію, самостійно 
працювати з науковою літературою й узагальнювати матеріал, критично осмислювати 
дані літератури, клінічно мислити, вільно викладати свої думки. 

Науково-дослідна робота лікарів-інтернів забезпечує набуття вищенаведених навиків. 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

Інститут ПДО та БПР сприяє 
формуванню лідерства МЄУ серед 
закладів вищої освіти у наукових 
дослідженнях

 

 Планувати НДР інтернів спільно з НПП 
кафедр та лікарями партнерських закла-
дів охорони здоров’я.
Сприяти розміщенню клінічних кафедр 
університету, які беруть участь у підго-
товці лікарів-інтернів, на базі сучасних 
лікувально-профілактичних закладів 
різних форм власності.
Упровадження науково-дослідної 
роботи (НДР) в навчальний процес 
лікарів-інтернів. 
Ураховувати показники наукової актив-
ності лікаря-інтерна при проведенні 
атестації на визначення знань та умінь та 
присвоєння йому вченого звання 
лікаря-спеціаліста з відповідного фаху.

Сприяння науково-дослідній 
діяльності

Сприяти участі лікарів-інтернів у гран-
тових дослідженнях, що фінансуються 
глобальними організаціями (Європей-
ський СДС, СДС (США), ЮНІСЕФ, 
USAID, ВООЗ, Європейське бюро ВООЗ 
та ін.)
Створити умови для оприлюднення 
результатів наукових досліджень інтер-
нів на науково-практичних заходах 
міжнародного та національного рівня. 
Передбачати на цих заходах секції моло-
дих вчених.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

ЦІЛІ



KPI 
Кількість організованих науково-практичних заходів.
Кількість секцій молодих учених на науково-практичних заходах.
Кількість виступів на науково-практичних заходах з презентаціями.
Кількість осіб, що взяли участь у науково-практичних заходах.
Кількість публікацій (із них у тих виданнях, що включені до науково-метричних баз 
Scopus та Web of Sciences, монографій, підручників.
Кількість отриманих нагород.

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Альянс університетських клінік 
надає медичну допомогу світового 
рівня населенню та сприяє 
отриманню практичних навичок і 
клінічної підготовки здобувачів 
освіти на післядипломному рівні

 

Забезпечення умов для клінічної підго-
товки лікарів-інтернів і медичних пра-
цівників у межах відповідних освітніх 
програм післядипломного рівня;
Використання Альянсу університетських  
клінік для: 
- створення «Ліги забезпечення лікар-
ських спеціальностей в інтернатурі» (далі 
Ліга). Ліга включатиме інформацію про 
відповідну спеціальність інтернатури, 
перелік клінік, у т. ч. зарубіжних, та 
список науково-педагогічних працівни-
ків, лікарів, кураторів, наставників, що 
забезпечують відповідну спеціальність.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

 Забезпечити публікацію результатів 
наукових досліджень у фахових видан-
нях, виданнях, що включені до науко-
во-метричних баз Scopus та Web of 
Sciences, монографіях, підручниках та ін.
Надавати допомогу в підготовці доку-
ментів для отримання охороно-спро-
можних документів на винахід та ін.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



  

Сприяти участі лікарів-інтернів у гран-
тових дослідженнях, що фінансуються 
глобальними організаціями (Європей-
ський СДС, СДС (США), ЮНІСЕФ, 
USAID, ВООЗ, Європейське бюро ВООЗ 
та ін.)
Створити умови для оприлюднення 
результатів наукових досліджень інтер-
нів на науково-практичних заходах 
міжнародного та національного рівня. 
Передбачати на цих заходах секції моло-
дих вчених.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

 

  

 - реалізації практичної складової 
навчального плану та програми підго-
товки лікарів з відповідного фаху в 
інтернатурі, підвищення кваліфікації 
лікарів за програмами вторинної спеціа-
лізації, курсів ТУ, майстер-класів, фахо-
вих шкіл та ін.;
- розробки, апробації та впрова-
дження нових медичних технологій у 
практичну діяльність.
Залучення здобувачів освіти на післяди-
пломному рівні та НПП з клінічних 
дисциплін, лікарів-практиків до надання 
третинної (високоспеціалізованої), 
вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги пацієнтам для покращання 
життя людей та вирішення медичних 
проблем завдяки розгалуженій мережі 
партнерських відносин та співпраці зі 
світовими лідерами з надання медичних 
послуг.  
Розробка та впровадження гнучких 
освітніх програм, дистанційного навчан-
ня, максимальне використання в ліку-
вально-діагностичному, навчальному 
процесах сучасних інформацій-
но-комп’ютерних технологій.
Проведення аналітичної і дослідницької 
роботи для удосконалення освітнього 
процесу підготовки лікарів-інтернів та 
БПР медичних працівників відповідно 
до сучасних тенденцій розвитку світової 
медичної науки, органічного поєднання 
освіти, науки та медичної практики.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ



Забезпечення умов для клінічної підго-
товки лікарів-інтернів і медичних пра-
цівників у межах відповідних освітніх 
програм післядипломного рівня;
Використання Альянсу університетських  
клінік для: 
- створення «Ліги забезпечення лікар-
ських спеціальностей в інтернатурі» (далі 
Ліга). Ліга включатиме інформацію про 
відповідну спеціальність інтернатури, 
перелік клінік, у т. ч. зарубіжних, та 
список науково-педагогічних працівни-
ків, лікарів, кураторів, наставників, що 
забезпечують відповідну спеціальність.

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Винятковий досвід для здобувача 
медичної освіти на післядипломно-
му рівні

 Підготовка здобувачів освіти на після-
дипломному рівні на засадах загаль-
нолюдських цінностей, професійної 
етики, морально-етичної і правової 
культури (колегіальність, коректність, 
обов’язковість, гуманність, дотриман-
ня лікарської таємниці тощо). 
Забезпечити формування партнер-
ських взаємовідносин з клінічними 
базами для проходження практичної 
частини індиві-дуального плану 
підготовки здобувачів освіти на після-
дипломному рівні.
Проведення розробок, експертних 
оцінок, апробацій та впровадження 
нових медичних технологій, лікар-
ських засобів, у т. ч. на договірних 
засадах.
Організація та участь у науково-прак-
тичних заходах: конгресах, конферен-
ціях, з’їздах тощо.

Максимізація ефективності через 
пріоритети рішень, заснованих 
на доказовій базі

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

Проведення всебічної оцінки та аналі-
зу програм, удосконалення і реалізація 
програм навчання в інтернатурі, лікар-
ській резидентурі, на курсах ТУ, май-
стер-класах, фахових школах та ін. 
програм підвищення кваліфікації 
медичних працівників з позицій сучас-
них світових досягнень у галузі охоро-
ни здоров’я. 

Покращання здоров’я та якості 
життя населення

Організація і проведення заходів щодо 
санітарно-гігієнічного виховання 
населення та формування здорового 
способу життя.



- реалізації практичної складової 
навчального плану та програми підго-
товки лікарів з відповідного фаху в 
інтернатурі, підвищення кваліфікації 
лікарів за програмами вторинної спеціа-
лізації, курсів ТУ, майстер-класів, фахо-
вих шкіл та ін.;
- розробки, апробації та впрова-
дження нових медичних технологій у 
практичну діяльність.
Залучення здобувачів освіти на післяди-
пломному рівні та НПП з клінічних 
дисциплін, лікарів-практиків до надання 
третинної (високоспеціалізованої), 
вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги пацієнтам для покращання 
життя людей та вирішення медичних 
проблем завдяки розгалуженій мережі 
партнерських відносин та співпраці зі 
світовими лідерами з надання медичних 
послуг.  
Розробка та впровадження гнучких 
освітніх програм, дистанційного навчан-
ня, максимальне використання в ліку-
вально-діагностичному, навчальному 
процесах сучасних інформацій-
но-комп’ютерних технологій.
Проведення аналітичної і дослідницької 
роботи для удосконалення освітнього 
процесу підготовки лікарів-інтернів та 
БПР медичних працівників відповідно 
до сучасних тенденцій розвитку світової 
медичної науки, органічного поєднання 
освіти, науки та медичної практики.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

 

  

 
Покращити доступ до якісної медичної 
допомоги населенню через розбудову 
організаційних можливостей соціальної 
доступності до якісних послуг.
Забезпечити ефективне використання 
ресурсів, приймаючи інвестиційні 
рішення, для отримання  найкращого 
результату у підготовці 
лікаря-спеціаліста з відповідного фаху, 
здатного самостійно надавати 
кваліфіковану медичну допомогу 
пацієнтам.
Підвищення зосередженості на 
профілактиці та охороні психічного та 
фізичного здоров’я пацієнта.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

KPI 
Створення Альянсу Університетських клінік, який включатиме усі клінічні закла-
ди-партнери, з якими МЄУ має договірні відносини.
Створення Ліги забезпечення спеціальності в інтернатурі (за 18 спеціальностями).
Збільшення кількості здобувачів освіти післядипломного рівня, що навчалися на базі 
Альянсу Університетських клінік.
Збільшення кількості розроблених спільно з партнерами освітніх програм підвищен-
ня кваліфікації.
Збільшення кількості заходів, що спрямовані на покращання фізичного та психічного 
здоров’я населення.



Проведення всебічної оцінки та аналі-
зу програм, удосконалення і реалізація 
програм навчання в інтернатурі, лікар-
ській резидентурі, на курсах ТУ, май-
стер-класах, фахових школах та ін. 
програм підвищення кваліфікації 
медичних працівників з позицій сучас-
них світових досягнень у галузі охоро-
ни здоров’я. 

Організація і проведення заходів щодо 
санітарно-гігієнічного виховання 
населення та формування здорового 
способу життя.



МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 
 
 

 

 Створення сприятливого середовища 
для розвитку творчих, професійних, 
наукових, педагогічних здібностей усіх 
учасників освітнього процесу.
Розробка і використання сучасної моделі 
підбору НПП з ясними критеріями 
оцінки професійності (наявність науко-
вого ступеня, вченого звання, володіння 
англійською мовою не нижче рівня В2 
згідно з загальноєвропейськими реко-
мендаціями з мовної освіти, наявність 
публікацій у фахових виданнях України 
та виданнях, що включені до науко-
во-метричних баз Scopus та Web of 
Science та ін.).
Створення інтелектуальних і творчих 
майданчиків і гуртків для розвитку 
мовних, креативних, наукових та куль-
турних здібностей здобувачів освіти та 
працівників.
Сприяння працевлаштуванню випускни-
ків інтернатури через активну співпрацю 
з роботодавцями національного та 
міжнародного рівня, надання кращим 
талановитим випускникам рекомендацій 
до вступу в аспірантуру.

Кадрова політика НН Інституту ПДО та БПР як основна складова підвищення якості 
освіти та підготовки сучасних, конкурентоздатних фахівців. 

НН Інститут ПДО та БПР 
підтримує таланти

 

  

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

КАДРОВА ПОЛІТИКА 
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ



ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

 

  

НН Інститут ПДО та БПР 
забезпечує сприятливі умови для 
академічного розвитку 
співробітників та соціальні 
гарантії

 

Забезпечення розбудови академічної 
кар’єри здобувачів освіти та НПП (допомо-
га у набутті  компетенцій, які їм необхідні 
для успішного розвитку особистості) в НН 
Інституті ПДО та БПР, формування та 
розвиток педагогічних і дослідницьких 
навичок з акцентом на індивідуальній 
професійній (освітній) траєкторії.
Участь у рейтинговій оцінці НПП, струк-
турних підрозділів і завідувачів структурних 
підрозділів МЄУ. 

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

  

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

Здобувачі освіти на післядипломно-
му рівні МЄУ – спільнота, у якій 
формується гармонійно розвинена 
особистість

 

Сприяння побудові динамічної систе-
ми, яка забезпечить інтерноцентроване 
середовище для повноцінного та 
гармонійного розвитку особистості.

KPI 
Збільшення кількості НПП, що відповідають не менше як 6 критеріям ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності на післядипломному рівні. 
Збільшення кількості НПП, що набули або розвинули мовні, педагогічні, 
дослідницькі та ін. компетентності.



МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

  

 

Надання можливості здобувачам 
освіти післядипломного рівня МЄУ 
розвивати:
фахові компетентності у кращих кліні-
ках національного та міжнародного 
рівня, шляхом ротації клінічних баз, 
залученням до викладання найкращих 
НПП та лікарів-практиків;
творчі здібності (хореографія, живо-
пис, пісенне мистецтво та ін.);
мовленнєві компетентності (вивчення 
англійської, італійської, німецької, 
французької та польської мов) у 
Speaking Club та через вибір іноземної 
професійної мови як додаткової дисци-
пліни для вивчення;
комунікаційні та менеджерські 
навички;
науково-дослідницький потенціал.  

Здобувач освіти післядипломного 
рівня вільна, але соціально 
відповідальна людина

Створення соціально-психологічного 
клімату та формування матеріаль-
но-технічної бази відповідно до корпо-
ративної культури університету.
Запобігання конфліктним ситуаціям 
через формування громадсько-право-
вої культури.
Організація й участь у соціальних і 
благодійних акціях, спрямованих на 
первинну та вторинну профілактику 
інфекційних і неінфекційних хвороб, 
популяризацію здорового способу 
життя та ін.
Залучення інтернів до членства у про-
фесійних громадських організаціях 
міжнародного та національного рівня, 
міжнародних молодіжних волонтер-
ських організаціях.
Участь у створенні інформаційно-
медійного простору.



Сприяння побудові динамічної систе-
ми, яка забезпечить інтерноцентроване 
середовище для повноцінного та 
гармонійного розвитку особистості.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, РОЗВИТОК 
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
І СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025

 
 
 

KPI 
Кількість організованих соціальних, благодійних акцій.
Кількість здобувачів освіти післядипломного рівня, що є членами професійних 
асоціацій міжнародного та національного рівня.
Частка інтернів, що підвищила рівень володіння іноземною мовою.
Кількість інтернів, що взяла участь у культурно-масових, спортивних заходах.

Важливою складовою ефективної підготовки конкурентоздатних, затребуваних 
фахівців на глобальному ринку праці є вивчення досвіду розвинутих країн в 
підготовці лікарів, у наданні медичних послуг населенню, організації охорони 
здоров’я та ін. Особливого значення набуває стажування у країнах, які мають 
спільне з Україною минуле. Позитивний досвід таких країн, передові технології в 
охороні здоров’я, висока якість підготовки медичних працівників, матеріаль-
но-технічна забезпеченість уже зараз демонструють позитивні результати рефор-
мування медичної галузі, мотивують майбутніх лікарів на розвиток професійних 
якостей.



МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Створення соціально-психологічного 
клімату та формування матеріаль-
но-технічної бази відповідно до корпо-
ративної культури університету.
Запобігання конфліктним ситуаціям 
через формування громадсько-право-
вої культури.
Організація й участь у соціальних і 
благодійних акціях, спрямованих на 
первинну та вторинну профілактику 
інфекційних і неінфекційних хвороб, 
популяризацію здорового способу 
життя та ін.
Залучення інтернів до членства у про-
фесійних громадських організаціях 
міжнародного та національного рівня, 
міжнародних молодіжних волонтер-
ських організаціях.
Участь у створенні інформаційно-
медійного простору.



МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

  

 

Сприяння інтеграції програм ПДО та 
БПР у світовий освітній і науковий 
простір.
Організація та забезпечення стажування 
лікарів- інтернів як реалізація академіч-
ної мобільності здобувачів освіти на 
післядипломному рівні  в кращих зару-
біжних клініках, на міжнародних літніх/-
зимових школах, конференціях, тренін-
гах, індивідуальних грантових програ-
мах.
Інтеграція освітніх програм у світовий 
освітній простір через залучення учасни-
ків освітнього процесу до повної англо-
мовної форми навчання.
Розвиток партнерства з міжнародними 
глобальними організаціями у сфері 
охорони здоров’я, клініками.
Організація науково-практичних заходів 
з міжнародною участю.
Залучення до навчання за ОП післяди-
пломного рівня іноземних фахівців.
Залучення до підготовки майбутніх 
лікарів фахових іноземних лекторів 
закладів освіти, клінік, працівників 
глобальних урядових та неурядових 
організацій, впровадження передових 
іноземних практик викладання клінічних 
дисциплін.
Мотивація зарубіжного стажування 
НПП, лікарів, як складової викладацької 
мобільності,  для професійного розвитку 
викладачів і підвищення якості підготов-
ки майбутніх лікарів.
Залучення досвідчених іноземних фахів-
ців до управління освітніми програмами 
післядипломного рівня як одна із прак-
тик інтернаціоналізації освіти.
Розвиток партнерства із зарубіжними 
закладами освіти та клініками.

МЄУ на післядипломному рівні 
готує фахівців до кар’єри на гло-
бальному ринку праці
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ЦІЛІ
KPI 

Укладення угод із зарубіжними клініками та закладами вищої освіти.
Збільшення кількості іноземних фахівців, що стажувалися на рівні післядиплом-
ної освіти. 
Організовано стажування здобувачів освіти післядипломного рівня в зарубіжних 
закладах охорони здоров’я.
Організовано участь гостьових лекторів (міжнародних експертів) у заходах 
післядипломного рівня.
Організація проходження зарубіжного стажування науково-педагогічними 
працівниками МЄУ.



Сприяння інтеграції програм ПДО та 
БПР у світовий освітній і науковий 
простір.
Організація та забезпечення стажування 
лікарів- інтернів як реалізація академіч-
ної мобільності здобувачів освіти на 
післядипломному рівні  в кращих зару-
біжних клініках, на міжнародних літніх/-
зимових школах, конференціях, тренін-
гах, індивідуальних грантових програ-
мах.
Інтеграція освітніх програм у світовий 
освітній простір через залучення учасни-
ків освітнього процесу до повної англо-
мовної форми навчання.
Розвиток партнерства з міжнародними 
глобальними організаціями у сфері 
охорони здоров’я, клініками.
Організація науково-практичних заходів 
з міжнародною участю.
Залучення до навчання за ОП післяди-
пломного рівня іноземних фахівців.
Залучення до підготовки майбутніх 
лікарів фахових іноземних лекторів 
закладів освіти, клінік, працівників 
глобальних урядових та неурядових 
організацій, впровадження передових 
іноземних практик викладання клінічних 
дисциплін.
Мотивація зарубіжного стажування 
НПП, лікарів, як складової викладацької 
мобільності,  для професійного розвитку 
викладачів і підвищення якості підготов-
ки майбутніх лікарів.
Залучення досвідчених іноземних фахів-
ців до управління освітніми програмами 
післядипломного рівня як одна із прак-
тик інтернаціоналізації освіти.
Розвиток партнерства із зарубіжними 
закладами освіти та клініками.

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

 
 

Чіткий розподіл повноважень та відпові-
дальності співробітників МЄУ в організа-
ції надання освітніх послуг на післяди-
пломному рівні через підготовку ефек-
тивних посадових інструкцій та плану-
вання діяльності.
Розробка показників оцінки ефективності 
діяльності НН Інституту ПДО та БПР.
Розвиток і вдосконалення освітніх послуг 
на післядипломному рівні на підставі 
результатів бенчмаркінгу.
Використання найновіших інформацій-
но-комп’ютерних інноваційних техноло-
гій в організації навчання на післяди-
пломному рівні.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

Стабільний постійний розвиток НН Інституту ПДО та БПР, його конкуренто-
спроможність та інноваційність залежить від управлінських рішень, використан-
ня інноваційних технологій у менеджменті. 

Інноваційний менеджмент як 
основа стабільного, постійного 
розвитку НН Інституту ПДО 
та БПР

Створення та поширення рекламної 
інформації про переваги навчання на 
післядипломному рівні в МЄУ (відео-ма-
теріал, інтерв’ю, публікації в ЗМІ, роликів 
про бази стажування, освітні програми, 
досягнення науково-педагогічних кадрів, 
лікарів, здобувачів освіти).

Формування лідерського іміджу 
НН Інституту ПДО та БПР МЄУ на 
міжнародному та національному 
рівнях

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  



KPI 
Розроблено порядок організації навчання на післядипломному рівні з чітким визна-
ченням функцій кожного підрозділу МЄУ.
Розроблено буклет, інші інформаційні матеріали про переваги навчання на післяди-
пломному рівні.
Створено презентацію про ПДО та БПР в МЄУ англійською та українською мовами.

Залучення іноземних інвестицій, коштів 
меценатів, спонсорів, участь у грантових 
міжнародних та національних проектах 
і т. д.

ЦІЛІ СТРАТЕГІЯ

Залучення інвестицій

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ/2021-2025



  

 

ПАРТНЕРИ ТА КЛІНІЧНІ БАЗИ

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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