
 

 

ПРО ПРОЕКТ 
Програма TEMPUS – це освітня програма Європейського Союзу, яка покликана 

модернізувати систему вищої освіти та створити простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС 

через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення 

систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в країнах ЄС, і 

додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці.  

Програма TEMPUS заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва 

та вдосконалення систем вищої освіти в країнах-партнерах ЄС, та охоплює сьогодні 27 країн: 

на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому 

Сході. 

Україна приєдналася до програми TEMPUS 29 квітня 1993 р. На той час, програма TEMPUS 

була спрямована на вдосконалення управління закладами освіти, розробку нових та оновлення 

існуючих начальних програм і підвищення кваліфікації викладачів, особливо з таких 

дисциплін, як економіка, іноземні мови, суспільні науки, європейські студії та право. 

В 2011 році Івано-Франківський національний медичний університет долучився до реалізації 

міжнародного проекту TEMPUS «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах 

Східного сусідства Європейського Союзу / Modernizing Undergraduate Medical Education in the 

EU Eastern Neighboring Area (MUMEENA)» в рамках програми TEMPUS EACEA 32/2010. № 

проекту 516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR. 

Загальна мета проекту полягала у вдосконаленні додипломної медичної освіти в країнах-

партнерах, зокрема в Україні, для забезпечення її відповідності принципам та цілям 

Болонського процесу та міжнародним стандартам з метою інтеграції української медичної 

освіти в Єдиний європейської освітній простір. 

  

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ 

Івано-Франківський національний медичний університет був учасником проекту протягом 36 

місяців (10.2011 – 10.2014).  

 

 

КРАЇНИ-УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ 

 



ПАРТНЕРИ ІФНМУ 

➢ Інститут медичної освіти Університету м. Лідса (Великобританія) 

➢ Католицький університет Святійшого Серця Ісуса (Італія) 

➢ Університет Гранади (Іспанія) 

➢ Медичний факультет Університету м. Утрехт (Нідерланди) 

➢ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна) 

➢ Центр тестування при МОЗ України (Україна) 

➢ Тбіліський державний медичний університет (Грузія) 

➢ Тбіліський державний університет (Грузія) 

➢ Азербайджанський державний медичний університет (Азербайджан) 

➢ Нахічеванський державний університет (Азербайджан) 

 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ 

➢ створення або оновлення стандартів вищої медичної освіти; 

➢ модернізація інтегрованого навчального плану підготовки лікарів на додипломному 

етапі в Азербайджані, Грузії та Україні шляхом удосконалення існуючих та 

впровадження нових педагогічних, навчальних та оцінювальних підходів в межах 

окремих дисциплін та модулів (зразки) (на прикладі соціальної медицини; гериартрії 

(медицини людей похилого віку); раннього опанування клінічного мислення та 

клінічних навичок; формування вмінь наукових досліджень) у відповідності до 

міжнародних стандартів AMEE/WFME; 

➢ професійний розвиток викладацького складу шляхом створення Центрів підготовки 

викладачів в кожній партнерській країні для забезпечення стійкої інфраструктури 

процесу модернізації; 

➢ розповсюдження моделі модернізації медичної освіти серед інших країн Східного 

сусідства. 

 

НАПРЯМКИ ПРОЕКТУ 

➢ оновлення галузевих стандартів вищої освіти згідно з сучасними підходами в Єдиному 

європейському освітньому просторі; 

➢ модернізація навчального плану; 

o раннє провадження практичних занять з розвитку клінічного мислення ( Case 

Based Clinical Reasoning); 

o підсилене вивчення геронтології (створення та впровадження інтегрованої 

наскрізної програми з вивчення геронтології та гериартрії); 

o навчання студентів методології наукової роботи, розвиток дослідницьких 

навичок у майбутніх лікарів (Open Box); 

o нова філософія засвоєння практичних навичок студентами; 

➢ створення та функціонування тренінгового центру для викладачів. 

 

 

 



ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

 

➢ Вдосконалення додипломної медичної освіти в ІФНМУ; 

➢ Впровадження кредитно-модульної системи навчання; 

➢ Покращення матеріальної бази навчальних класів для навчання студентів; 

➢ Імплементація проекту по розвитку клінічного мислення студентів (2013-2014 рр.): 

o впровадження практичних занять для студентів 3-5 курсів; 

o розроблення нових елективних курсів в начальних планах; 

o створення інтегрованих навчальних програм для студентів медичних 

факультетів та інтернів для вдосконалення практичних навичок і технік; 

➢ Розвиток дослідницьких навичок (2012-2014 рр.): 

o створення для студентів та науково-педагогічних працівників 3 тренінгових 

центрів, оснащених новітнім обладнанням; 

o впровадження нової наскрізної типової програми з паліативної та хоспісної 

допомоги; 

o імплементація навчальних програм з основ геронтології, геріатрії та паліативної 

хірургії; 

➢ Тренінги та конференції для студентів та науково-педагогічних працівників, 

спрямовані на розвиток клінічного мислення та вдосконалення дослідницьких навичок 

(2012-2014 рр.); 

➢ Створення та розвиток Тренінгового центру для викладачів ІФНМУ (2012-2014 рр.); 

➢ Створення 2 нових навчальних класів із сучасним оснащенням для розвитку 

дослідницьких та навчальних навичок студентів (2013-2014 рр.); 

➢ Видавництво нових посібників за основними напрямами проекту; 

➢ Розвиток мобільності студентів та науково-педагогічних працівників університету. 

 


