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ПРО ПРОГРАМУ 

Erasmus+ – це програма ЄС у галузі освіти, навчання, молоді та спорту. Освіта, навчання, 

молодь та спорт є ключовими компонентами, які підтримують громадян у їхньому 

особистісному та професійному розвитку. Якісна інклюзивна освіта та навчання забезпечують 

молодь та учасників різного віку кваліфікацією та навичками, необхідними для їхньої участі в 

демократичному суспільстві, міжкультурного взаєморозуміння та успішного переходу на 

ринок праці.  

Erasmus + KA107 – програма академічної мобільності між ЗВО, розташованими в країнах-

членах ЄС, а також країнах-партнерах програми. В рамках програми Erasmus+ КА107 можлива 

реалізація наступних категорій академічної мобільності: 

Студентська мобільність з метою проходження навчання протягом одного/двох семестрів в 

зарубіжному університеті-партнері (Student Mobility for Studies). 

Мобільність науково-педагогічних працівників і адміністративних співробітників ЗВО з 

метою здійснення викладацької діяльності (Staff Mobility for Teaching) або з метою 

проходження стажування в університеті-партнері (Staff Mobility for Training). 

З інформацією про доступні програми обміну, квоти і порядок подання заявок для отримання 

стипендії Erasmus+ можна ознайомитися на офіційному інтернет-порталі Національного 

Еразмус+ офісу в Україні (https://erasmusplus.org.ua/). 

Загальною метою програми є підтримка професійного та особистісного розвитку людей у 

галузі освіти, навчання, молоді та спорту в Європі та за її межами, тим самим сприяючи 

сталому зростанню, якісним робочим місцям та соціальній згуртованості, зміцненню 

європейської ідентичності та активної громадянської позиції. Програма є ключовим 

інструментом побудови Європейського освітнього простору, підтримуючи реалізацію 

європейського стратегічного співробітництва у галузі освіти та підготовки кадрів. 

 

ТРИВАЛІСТЬ ПОГРАМИ 

У 2015 році Івано-Франківський національний медичний університет долучився до проекту 

Erasmus+ та координує різні його напрями до сьогодні. 

 

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ ІФНМУ 

 

 

 

 



УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ ІФНМУ 

➢ Дебреценський університет (Угорщина); 

➢ Державна вища медична професійна школа в Ополе (Польща); 

➢ Університет Вальядоліду (Іспанія). 

 

ЦІЛІ ПРОГРАМИ 

➢ вдосконалення навичок, пов’язаних з професійними профілями (викладання, навчання, 

робота з молоддю тощо); 

➢ більш широке розуміння практик та систем освіти, навчання чи роботи з молоддю в 

різних країнах; 

➢ збільшення спроможності до модернізації та відкритості то міжнародних установ; 

➢ краще розуміння взаємозв’язків між формальною та неформальною освітою, 

професійним навчанням та ринком праці відповідно; 

➢ покращена якість роботи та діяльності на користь студентів, слухачів та волонтерів; 

➢ розуміння та реагування на соціальне, мовне та культурне різноманіття; 

➢ посилення підтримки та сприяння академічної мобільності; 

➢ збільшення можливостей для професійного та кар’єрного розвитку; 

➢ вдосконалення іноземної мови та оволодіння новітніми цифровими технологіями; 

➢ підвищення мотивації та задоволення своїх професійних потреб; 

➢ обмін професійним, культурним та особистим досвідом з представниками 

університетів-партнерів; 

➢ особистісний та професійний розвиток. 

 

ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

8 лютого – 8 липня 2016 року студентки IV курсу медичного факультету Романа Соловій та 

Ірина Гохкаленко здобули гранд та навчалися протягом весняного семестру в Дебреценському 

університеті в рамках програми академічної мобільності Erasmus + KA107 
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2016-2017 Дебреценський університет



13 лютого – 13 липня 2017 року студенти IV курсу медичного факультету Богданна Попадюк 

та Назар Заяць здобули гранд та навчалися протягом весняного семестру в Дебреценському 

університеті в рамках програми академічної мобільності Erasmus + KA107. 

 

Жовтень 2017 – березень 2018 року студентка IV спеціальності «Сестринська справа» 

фахового медичного коледжу ІФНМУ Тетяна Данчук навчалась 5 місяців (150 днів) в 

Державній вищій медичній професійній школі в Ополє в рамках програми академічної 

мобільності Erasmus + KA107. 

2017-2018 Державна вища медична професійна школа



27 листопада – 02 грудня 2017 року к.мед.н., доцент кафедри медичної біології і медичної 

генетики Козовий Руслан Васильович пройшов тижневе стажування в Державній вищій 

медичній професійній школі в Ополє в рамках програми академічної мобільності Erasmus + 

KA107. 

 

Жовтень 2018 – березень 2019 року студентка ІІІ спеціальності «Сестринська справа» 

фахового медичного коледжу ІФНМУ Софія Іванців навчалась 5 місяців (150 днів) в 

Державній вищій медичній професійній школі в Ополє в рамках програми академічної 

мобільності Erasmus + KA107.  

 



01 – 07 жовтня 2018 року к.псих.н., доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної 

психології ІФНМУ Козова Ірина Любомирівна проходила тижневе стажування в Державній 

вищій медичній професійній школі в Ополє в рамках програми академічної мобільності 

Erasmus + KA107. 

 

03 – 08 грудня 2018 року начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти, к.мед.н., 

доцент, завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології ІФНМУ Капечук Василь 

Васильович та к.мед.н., доцент кафедри медичної біології і медичної генетики ІФНМУ 

Козовий Руслан Васильович пройшли тижневе стажування в Державній вищій медичній 

професійній школі в Ополє в рамках програми академічної мобільності Erasmus + KA107. 

 



16 – 20 квітня 2018 року заступник начальника відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри 

соціальної медицини та громадського здоров'я ІФНМУ Благодир Віталій Сергійович проходив 

тижневе стажування в Університеті Вальядоліду в рамках програми академічної мобільності 

Erasmus + KA107. 

 

01 – 07 березня 2019 року д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного виховання ІФНМУ Чурпій Ігор Костянтинович проходив 

тижневе стажування в Університеті Вальядоліду в рамках програми академічної мобільності 

Erasmus + KA107.  

 

2018-2019 Університет Вальядоліду



20 – 24 травня 2019 року заступник начальника відділу міжнародних зв’язків по роботі з 

іноземними громадянами та представництвами іноземних держав Лесів Христина Іванівна 

проходила тижневе стажування в Університеті Вальядоліду в рамках програми академічної 

мобільності Erasmus + KA107. 


