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Rethinking medicine  together
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Наша мета
Підготувати та надати можливість нашим студентам 
стати лікарями-вченими-гуманістами-лідерами, які 
трансформують медицину 21 століття.

Переосмислимо медичну освіту разом!

Як нова медична школа в європейському університеті 
вищого рівня, ми маємо унікальну можливість 
переосмислити медичну освіту та творчо вирішити сучасні 
виклики охороні здоров’я. 

Міжнародний європейський університет
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Ви можете бути частиною цієї революції!



Глобальні виклики, що постали перед світом 
у системі охорони здоров’я, докорінно змінює 
підхід як до оцінки потреби тих чи інших країн, 
так і до формування потужних стимулів для 
розвитку ринку праці лікарів. На відміну від 
ряду інших професійних галузей, медицина в 
майбутньому залишиться сферою з високим 
попитом на кваліфікованих фахівців. Більш того, 
потреба в кадрах буде тільки збільшуватися.

Цей курс спрямований на підвищення 
конкурентоспроможності фахівців у галузі 
медицини, що сприятиме поширенню інновацій 
в освітню та трудову сферу, що забезпечують 
активізацію людського капіталу у напрямі 
здобуття професійних знань та їх застосування 
на практиці; розширення можливостей 
для нарощення конкурентоспроможності, 
шляхом удосконалення освітнього закладу;  
сприяння формуванню навичок раціональної 
побудови освітніх траєкторій серед молоді, 
шляхом створення інформаційної підтримки, 
починаючи від обрання професій, закінчуючи 
працевлаштуванням та адаптацією на робочому 
місті. 

У контексті глобальних світових тенденцій курс 
спрямований на: 

• скорочення годин, відведених на лекційні 
заняття, і збільшення часу практичних занять і 
групових проектів

• застосування методик інтегрованого навчання

• використання практичних методик «prob-
lem-based learning» (PBL) і «evidence-based 
medicine» (EBM)

• надання студентам великої клінічної практики, 
можливостей для стажувань і отримання 
професійного досвіду

• активне науково-дослідницький та 
лабораторне співпрацю студентів з науковцями

Адаптуючи нові навчальні методики і принципи 
освітня програма створена, щоб з медичної 
школи випускались просунуті фахівці, готові до 
вирішення всіх завдань, які поставить перед 
ними медицина майбутнього. 

Про освітню програму
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Міжнародний європейський університет

Міжнародна кредитна 
мобільність
Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність 
в іншому закладі вищої освіти за межами України;  
можливість перезарахування отриманих кредитів на 
основі Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту освітніх 
програм.

Практика з найвідомішими хірургами, сучасними 
медичними установами, присутність на всіх операціях 
в наших лікарнях-партнерах - такі можливості доступні 
студентам Міжнародного європейського університету!

Що охоплює програма 

360 кредитів ЄКТС

5 років 10 місяців
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Для кого ця програма? 
Які кар’єрні перспективи? 

Магістр медицини здатний розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов та вимог.

Можливе подальше продовження освіти на програмах 
післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), 
де здійснюється підготовка за освітніми програмами 
підготовки лікаря певної спеціальності, а також 
можливість подальшого вступу на навчання за програмами 
третього циклу. У подальшому фахівці можуть пройти 
перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність і 
виконувати відповідну професійну роботу.

На момент закінчення навчання всі студенти зможуть:
1. Демонструвати навички, необхідні для захисту пацієнтів 
щодо покращення стану здоров’я на рівні особистості та 
суспільства.

2. Демонструвати здатність ефективно працювати в 
системі охорони здоров’я, а також вдосконалювати цю 
систему, враховуючи якість, безпеку та цінність надання 
медичної допомоги пацієнтам.

3. Демонструвати розуміння та чутливість до соціальних 
детермінант здоров’я та можливості подолання 
нерівностей у здоров’ї.

4. Забезпечувати турботу та враховувати потреби різних 
груп населення.



Міжнародний європейський університет

Ця програма для вас, 
якщо ви хочете володіти професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний 
процес, визначати провідні  симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити 
диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний 
діагноз захворювань, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити 
лікування основних захворювань шляхом прийняття обгрунтованого рішення за існуючими 
алгоритмами.

Ви опануєте сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення 
фахової діяльності.

В процесі навчання у вас 
сформується здатність застосовувати набуті знання, навички, уміння та розуміння з гуманітарних, 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності 
лікаря в галузі охорони здоровʼя на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена 
визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних 
захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, 
лабораторних та інструментальних досліджень, медичних досліджень.
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Що Ви вивчатимете?
Цикл загальної підготовки

• Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

• Іноземна мова

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Латинська мова та медична термінологія

• Медична біологія

• Медична та біологічна фізика

• Медична хімія

• Біологічна хімія

• Анатомія людини

• Гістологія, цитологія та ембріологія

• Фізіологія

Цикл професійної та практичної підготовки
• Патоморфологія

• Патофізіологія

• Фармакологія

• Гігієна та екологія

• Пропедевтика внутрішньої медицини

• Пропедевтика педіатрії

• Загальна хірургія

• Радіологія

• Внутрішня медицина

• Ендокринологія

• Клінічна фармакологія

• Професійні хвороби

• Педіатрія

• Дитячі інфекційні хвороби

• Хірургія

• Дитяча хірургія

• Акушерство і гінекологія
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• Соціальна медицина, громадське здоров’я 

• Оториноларингологія

• Офтальмологія

• Неврологія

• Психіатрія, наркологія

• Дерматологія, венерологія

• Інфекційні хвороби

• Онкологія

• Травматологія і ортопедія

• Анестезіологія та інтенсивна терапія

• Екстрена та невідкладна медична допомога

• Загальна практика (сімейна медицина)

• Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Підготовка офіцерів запасу галузі знань   
“Охорона здоров’я” Спеціальність “Медицина” 

Дисципліни вибору

Лікарська практика 

Навчальна програма повністю адаптована до змішаної 
освіти. Студенти мають можливість поєднувати режими 
навчання в режимі онлайн та офлайн: може приєднатися 
до занять в Інтернеті у повній взаємодії з викладачем та 
групою, а інший курс відвідувати безпосередньо в класі 
або в клініці.

Наші кампуси повністю оснащені новітніми 
інтерактивними технологіями, 3D анатомічними столами, 
віртуальною хірургією, електронним деканом. 

МЄУ - територія професійного розвитку кожного!
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Доктор медичних наук, професор 
Лікар-терапевт вищої категорії.  
Історик медицини, краєзнавець.

Доктор медичних наук, професор.  
Лікар вищої категорії, спеціалізація - 
дитяча патологічна анатомія.

Доктор медичних наук, професор. 
Акушер-гінеколог.

Доктор медичних наук, професор.  
Лікар-хірург.

Доктор медичних наук, професор. 
Гістолог.

Олена Віталіївна 
Солєйко

Олена Олександрівна
Дядик

Доктор медичних наук, професор. 
Лікар-фтизіатр, пульмонолог.

Сергій Миколайович
Куріло

Ірина Олександрівна
Могілевкіна

Геннадій Дмитрович
Бабенков

Григорій Борисович
Костинський

Доктор медичних наук, професор. 
Загальна та клінічна патофізіологія

Іван Володимирович
Савицький

Розробники освітньої програми



Про диплом
По закінченню програми у вас буде 

Ступінь вищої освіти – магістр;

Кваліфікація професійна – лікар; 

Академічна кваліфікація – магістр медицини 

Диплом магістра

Знання в сфері медицини  Всі студенти 
повинні досягнути розуміння в сфері медичної 
біології, клінічної медицини, соціальних наук, 
наук про поведінку і демографію, а також 
демонструвати здатність визначити і оцінити 
нову інформацію щодо актуальних питань і 
застосовувати ці знання у вирішенні клінічних 
проблем і науковому аналізі. 

Критичне мислення і переоцінка   
Всі студенти повинні вміти оцінювати, 
аналізувати та застосовувати набуті знання, 
щоб виявляти власні недоліки і зосередитися 
на саморозвитку та безперервній освіті. Це 
допоможе їм долучатися до наукових дослідів, 
вдосконалюючи свої навички і полегшуючи 
страждання людей. 

Догляд за хворими  Всі студенти повинні 
дотримуватися науково-обґрунтованого, 

співчутливого підходу в догляді за хворими для 
того, щоб запобігти, діагностувати та лікувати 
хвороби, а також розповсюджувати концепцію 
здорового способу життя разом з іншими 
медпрацівниками.

Професіоналізм  Всі студенти повинні 
дотримуватися науково-обґрунтованого, 
співчутливого підходу в догляді за хворими для 
того, щоб запобігти, діагностувати та лікувати 
хвороби, а також розповсюджувати концепцію 
здорового способу життя разом з іншими 
медпрацівниками.

Міжособистісні та комунікаційні навички  
Всі студенти повинні володіти повноцінними 
вербальними, невербальними та письмовими 
навичками спілкування для того, щоб 
налагоджувати надійні і довірливі відносини з 
пацієнтами, їхніми сім’ями та колегами. 

Організаційні та соціальні показники охорони 
здоров’я  Всі студенти повинні орієнтуватися і 
прислухатися до великомасштабної медичної 
системи. Розуміння соціальних показників 
здоров’я і охорони здоров’я допоможе їм бути 
небайдужими до різноманітного населення, 
незважаючи на етнічні, культурні особливості, 
статеву приналежність, економічний статус, або 
сексуальну орієнтацію. 
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Як Ви навчатиметесь
У Міжнародному європейському університеті:

• забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів – 
100%

• забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях – 100%  аудиторій 

• соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, читальний зал, пункти харчування, актовий зал, 
спортивний зал, спортивний майданчик, медичний пункт – 100%

• забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів – 100%
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В університеті функціонують спеціалізовані аудиторії та 
лабораторії – хімії, біології, анатомії людини, фізіології, 
гігієни, мікробіології та екології, гістології, безпеки 
життєдіяльності з основами охорони праці, загальної і 
біологічної фізики, фармакології та клінічної фармації, 
фантомні класи, кабінети  поліклінічного прийому. 
Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої 
діяльності: підготовці нових навчальних модулів і курсів; 
упровадженню інноваційних освітніх технологій і сучасних 
форм навчання (телемедичні технології, проведення 
інтерактивних семінарів-тренінгів та короткострокових 
циклів інформації); розробці та вдосконаленню технічних 
засобів навчання; впровадженню в педагогічну практику 
принципів сучасного клінічного навчання, доказової 
медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів з 
найважливіших медико-соціальних нозологій відповідно 
до міжнародного досвіду. 

Освітня діяльність здійснюється з урахуванням освітніх 
стандартів ЄС. Кожна навчальна дисципліна навчального 
плану забезпечена робочою програмою, силабусом, 
комплексом навчально-методичного забезпечення. 
Для проведення практичної підготовки студентів 
розроблені програми  практичної підготовки та робочі 
програми практик. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни – 100%. 

Для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 
освіти наявні методичні матеріали для проведення 
підсумкової атестації.

Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 
книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) 
та електронними ресурсами. Наявні числені вітчизняні 
та закордонні фахові періодичні видання відповідного 
або спорідненого профілю у бібліотеці університету. 
Забезпечено доступ до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою.

Теоретичний зміст предметної області: складають 
навчальні нормативні та вибіркові дисципліни циклів 
загальної та професійної підготовки.

Цей курс передбачає лекції, семінари, практичні заняття 
в малих групах, в т.ч. на клінічних базах, практика, 
консультації із викладачами. Студентсько-центроване 
навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, навчання через медсестринську та лікарську 
практики.
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Співпраця
Клінічні кафедри МЄУ розташовані у провідних клініках м. Київ:

1. Інститут хірургії доктора 
Валіхновського

2. Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
МОЗ України «Охматдит»,  
м. Київ, вул. В. Чорновола, 
28/1

3. Київський обласний 
перинатальний центр 
(кафедри акушерства 
і гінекології), м. Київ, 
Багговутівська, 1, 14

4. Республіканська клінічна 
лікарня МОЗ України, 
Київ, вул. Володимира 
Винниченка, 9 

5. Київська обласна 
психоневрологічна лікарня 
№2, Київська обл., м. Ірпінь, 
смт Ворзель, вул. Паркова, 4

6. Обласне психіатрично-
наркологічне медичне 
об’єднання, Київська обл., 
Васильківський район 

База військової підготовки 

Українська військово-
медична академія, м. Київ, вул. 
Московська, 45/1



Крім того, університет співпрацює з Anadolu Medical Center (Туреччина) щодо проходження 
практики нашими студентами.

Подібна співпраця відбувається на базі відомих лікарень Ізраїлю, Єгипту, Польщі, Італії.
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Запрошуємо 
на навчання Міжнародний 

європейський 
університет – 
Європа ближче, 
ніж ти думаєш.

Контакти:
ieu.edu.ua
проспект Академіка Глушкова, 42 
03187
+38 044 338 00 43
+38 093 338 00 43
+38 068 338 00 43
vstup@ieu.edu.ua

Завітай на наш сайт:Слідкуй за нами у соціальних мережах:

ieu.edu.ua


