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Комітет з освіти медичних ВНЗ
Мета комітету: cприяння в розробці основних напрямків
модернізації освітньої діяльності у сферах медицини

Завдання:
- підвищення якості підготовки медичних кадрів;
- узгодження діяльності керівників медичних закладів для
підготовки спеціалістів з медицини;
- впровадження у навчальний процес інноваційних
технологій навчання в освіті, які об'єднують цілі, зміст,
способи і форми взаємодії викладачів і студентів для
визначення
оптимальних
інноваційно-технологічних
процесів професійної підготовки майбутніх працівників.

Підкомітет прогнозування запитів майбутнього з якості
освіти в сфері медицини
Мета: сприяння в розробці основних напрямків модернізації освітньої
діяльності закладів-учасників Консорціуму та їх країн у сферах медицини
відповідно до актуальних і перспективних запитів сучасного життя для
подолання протиріч між стрімкими змінами зовнішнього середовища й
відносно повільними перетвореннями у галузі підготовки спеціалістів.
Завдання:
- сприяння у безперервному, систематичному дослідженні тенденцій і змін, а
також вивченні перспектив розвитку медицини, пов’язаних із постійними їх
змінами в умовах розвитку і появи нових запитів суспільства;
- сприяння у визначенні змісту професійної освіти у сфері медицини як
системи знань, вмінь, навичок, рис творчої діяльності, світоглядних і
поведінкових рис характеру;
- сприяння у визначенні мети, змісту, методів, засобів і організаційних форм
виховання і навчання відповідно до запитів суспільства;
- одержання та аналіз прогностичної інформації про характер і умови трудової
діяльності та вимог до професійної підготовки у сфері медицини;

- сприяння у проведенні експериментальних і дослідницьких робіт у
сфері освітньої діяльності для вдосконалення навчального процесу
відповідно до запитів суспільства;
- сприяння у розробці моделі спеціаліста на основі даних про
найбільш ймовірні тенденції розвитку відповідної галузі науки і техніки,
виробництва, а також достатньої деталізації вимог до особистісних і
професійних якостей, якими повинен володіти професіонал;
- сприяння в постійній адаптації навчальних планів, навчальних
програм і підручників до потреб медицини;
- сприяння у визначенні перспективних кількісних потреб у кадрах і
спеціалістах, у прогнозуванні необхідного числа навчальних закладів
різного типу, їх раціонального розміщення та інтеграції;
- сприяння у визначенні змін системи освіти, її окремих завдань і
функцій на етапах прогнозування і планування.

Підкомітет спільної підготовки кадрів у сфері медичної
освіти, фізичного виховання та спорту
Мета: узгодження діяльності керівників медичних і педагогічних
закладів для підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації та спортивної
медицини для зміцнення здоров’я населення та досягнення високих
спортивних результатів.
Завдання:
- створити при ФПО медичних вузів курси по підвищенню
кваліфікації з фізичної реабілітації та спортивної медицини для медичних та
педагогічних працівників, а у вузах фізичного виховання і спорту - курси з
фізичної культури і спорту для медичних працівників;
- здійснювати підготовку спеціалістів зі спортивної медицини із
залученням спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту та
спеціалістів медичних спеціальностей;
- удосконалити систему підготовки спеціалістів зі спортивної
медицини та фізичної реабілітації
шляхом проведення практичної
підготовки в центрах реабілітації з сучасним діагностичним та лікувальним
обладнанням.

Підкомітет мобільності, обміну і стажування кадрів
у сфері освіти
Мета: підготовка кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів
нового покоління в сферах охорони здоров’я.
Завдання:
- обмін досвідом з питань медичної освіти з метою забезпечення ефективного та
якісного медичного обслуговування, профілактики захворювань, формування
здорового способу життя населення країн Учасників Консорціуму;

- спільна підготовка кадрів;
- обмін викладачами та студентами ВНЗ-учасників Консорціуму;
- стажування викладачів у ВНЗ-учасниках Консорціуму;

- забезпечення конкурентоспроможності фахівців, що випускаються закладами
учасниками Консорціуму, на міжнародному ринку праці;
-

обмін науковим досвідом.

Підкомітет освітніх інновацій і нових технологій
Мета створення: впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій освіти, визначення оптимальних інноваційно-технологічних
процесів професійної підготовки майбутніх працівників.
Основні завдання:
- Упровадити освітні технології, які максимально реалізують закони
навчання, виховання і розвитку особи і гарантують рішення педагогічних
задач в професійній підготовці майбутніх працівників в навчальний процес
ВНЗ.
- Аналізувати особливості використання інноваційних педагогічних
технологій, які упроваджуються в процес підготовки майбутніх працівників у
ВНЗ.

- Визначати методико-технологічні, організаційно-діяльнісні і
інструментальні засоби використання освітніх інновацій в навчальновиховному процесі вищого медичного навчального закладу.

Підкомітет телекомунікаційних освітніх проектів
Мета: інтегрувати інтелектуальні ресурси членів консорціуму для
максимального підвищення ефективності та мобільності передачи
освітньої інформації.

-

Завдання:
забезпечити доступ студентам різних внз-членів консорціуму до
найбільш прогресивних методів викладання завдяки сучасним
телекомунікаційним технологіям;

-

зпідвищити ефективність навчального процесу завдяки об'єднанню
можливостей внз-членів консорціуму у технологічно-інструментальному
забезпеченні, використанні найсучаснішого обладнання;

-

розширити доступ до об'єднаного бібліографічного фонду внз-членів
консорціуму, що повинно значно оптимізувати навчальний процес;

- забезпечити підвищення якості та інформативності освітнього процесу
завдяки сучасним передовим телекомунікаційним технологіям подачі
інформації.

Комітет з освіти ВНЗ фізичного
виховання і спорту
Мета комітету: cприяння в розробці основних напрямків
модернізації освітньої діяльності у сфері фізичного
виховання і спорту
Завдання:
- підвищення якості підготовки кадрів у сфері фізичного
виховання і спорту;
- впровадження у навчальний процес інноваційних
технологій навчання в освіті, які об'єднують цілі, зміст,
методи, прийоми, способи і форми взаємодії викладачів і
студентів для визначення оптимальних інноваційнотехнологічних процесів професійної підготовки майбутніх
працівників.

Підкомітет прогнозування запитів майбутнього з якості
освіти в сфері фізичного виховання і спорту
Мета: сприяння в розробці основних напрямків модернізації освітньої
діяльності закладів-учасників Консорціуму та їх країн у сфері фізичгного
виховання і спорту відповідно до актуальних і перспективних запитів
сучасного життя для подолання протиріч між стрімкими змінами зовнішнього
середовища й відносно повільними перетвореннями у галузі підготовки
спеціалістів.
Завдання:
- сприяння у безперервному, систематичному дослідженні тенденцій і змін, а
також вивченні перспектив розвитку фізичного виховання і спорту, пов’язаних
із постійними їх змінами в умовах розвитку і появи нових запитів суспільства;
- сприяння у визначенні змісту професійної освіти у сфері фізичного
виховання і спорту як системи знань, вмінь, навичок, рис творчої діяльності,
світоглядних і поведінкових рис характеру;
- сприяння у визначенні мети, змісту, методів, засобів і організаційних форм
виховання і навчання відповідно до запитів суспільства;
- одержання та аналіз прогностичної інформації про характер і умови трудової
діяльності та вимог до професійної підготовки у сфері фізичного виховання та
спорту;

- сприяння у проведенні експериментальних і дослідницьких робіт у
сфері освітньої діяльності для вдосконалення навчального процесу
відповідно до запитів суспільства;
- сприяння у розробці моделі спеціаліста на основі даних про
найбільш ймовірні тенденції розвитку відповідної галузі науки і техніки,
виробництва, а також достатньої деталізації вимог до особистісних і
професійних якостей, якими повинен володіти професіонал;
- сприяння в постійній адаптації навчальних планів, навчальних
програм і підручників до потреб фізичного виховання і спорту;
- сприяння у визначенні перспективних кількісних потреб у кадрах і
спеціалістах, у прогнозуванні необхідного числа навчальних закладів
різного типу, їх раціонального розміщення та інтеграції;
- сприяння у визначенні змін системи освіти, її окремих завдань і
функцій на етапах прогнозування і планування.

Підкомітет спільної підготовки кадрів у сфері медичної
освіти, фізичного виховання та спорту
Мета: узгодження діяльності керівників педагогічних і медичних
закладів для підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації та спортивної
медицини для зміцнення здоров’я населення та досягнення високих
спортивних результатів.
Завдання:
- створити при ФПО медичних вузів курси по підвищенню
кваліфікації з фізичної реабілітації та спортивної медицини для медичних та
педагогічних працівників, а у вузах фізичного виховання і спорту - курси з
фізичної культури і спорту для медичних працівників;
- здійснювати підготовку спеціалістів зі спортивної медицини із
залученням спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту та
спеціалістів медичних спеціальностей;
- удосконалити систему підготовки спеціалістів зі спортивної
медицини та фізичної реабілітації
шляхом проведення практичної
підготовки в центрах реабілітації з сучасним діагностичним та лікувальним
обладнанням.

Підкомітет мобільності, обміну і стажування кадрів
у сфері освіти
Мета: підготовка кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів
нового покоління в сфері фізичного виховання і спорту.
Завдання:
- обмін досвідом з питань освіти у сфері фізичного виховання і спорту з метою
формування здорового способу життя населення країн Учасників Консорціуму;
- спільна підготовка кадрів;

- обмін викладачами та студентами ВНЗ-учасників Консорціуму;
- стажування викладачів у ВНЗ-учасниках Консорціуму;
- забезпечення конкурентоспроможності фахівців, що випускаються закладами
учасниками Консорціуму, на міжнародному ринку праці;
-

обмін науковим досвідом.

Підкомітет освітніх інновацій і нових технологій
Мета створення: впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій освіти, визначення оптимальних інноваційно-технологічних
процесів професійної підготовки майбутніх працівників.
Основні завдання:
- Упровадити освітні технології, які максимально реалізують закони
навчання, виховання і розвитку особи і гарантують рішення педагогічних
задач в професійній підготовці майбутніх працівників в навчальний процес
ВНЗ.
- Аналізувати особливості використання інноваційних педагогічних
технологій, які упроваджуються в процес підготовки майбутніх працівників у
ВНЗ.
- Визначати методико-технологічні, організаційно-діяльнісні і
інструментальні засоби використання освітніх інновацій в навчальновиховному процесі вищого навчального закладу фізичного виховання і
спорту.

Підкомітет телекомунікаційних освітніх проектів
Мета: інтегрувати інтелектуальні ресурси членів консорціуму для
максимального підвищення ефективності та мобільності передачи
освітньої інформації.

-

Завдання:
забезпечити доступ студентам різних внз-членів консорціуму до
найбільш прогресивних методів викладання завдяки сучасним
телекомунікаційним технологіям;

-

зпідвищити ефективність навчального процесу завдяки об'єднанню
можливостей внз-членів консорціуму у технологічно-інструментальному
забезпеченні, використанні найсучаснішого обладнання;

-

розширити доступ до об'єднаного бібліографічного фонду внз-членів
консорціуму, що повинно значно оптимізувати навчальний процес;

- забезпечити підвищення якості та інформативності освітнього процесу
завдяки сучасним передовим телекомунікаційним технологіям подачі
інформації.

Комітет спільних наукових,
освітніх і науково-практичних
форумів
Мета: підтримка наукової співпраці професорськовикладацького складу з колегами з різних країн,
розвиток і поширення наукової та освітньої
інформації у світі, вивчення навчально-освітнього та
наукового досвіду колег в різних країнах.

Завдання:
- розширення наукового та навчального
інформаційного простору вищих медичних освітніх
закладів;
- підтримка навчально-освітніх реформ;
- підтримка наукових і навчально-методичних
проектів та ініціатив;
- організація наукових і навчально-освітніх дискусій;
- формування контактів і координація співпраці з
навчально-науковими організаціями у Європі та світі;
- обмін знаннями і досвідом між колегами з різних
країн;
- реклама спільних наукових проектів і пошук
однодумців для їх виконання та втілення в практику.

Комітет науково-інформаційної та
видавничої підтримки
Консорціуму
Мета: обмін інформацією про основні напрямки
наукових досліджень і досягнень учасників
Консорціуму, спільна видавнича діяльність.

Завдання:
- на сайті Консорціуму створити рубрику, що відображає
основні напрями наукових досліджень учасників
Консорціуму;
- проводити обмін інформацією про найбільш сучасні
методи досліджень, можливості наукових колективів і
лабораторій учасників Консорціуму;
- практикувати виконання окремих етапів дисертаційних та
інших науково-дослідних робіт у лабораторіях учасників
Консорціуму;
- видавати спільний науково-практичний журнал, в якому
публікувати результати досліджень учасників Консорціуму;
- практикувати спільне видання підручників, навчальних
посібників, монографій викладачами та науковими
співробітниками закладів-учасників Консорціуму;
- здійснювати переклад найбільш популярних у світовому
освітньому просторі підручників на національні мови і
видавати їх з використанням видавничих можливостей
учасників Консорціуму.

Комітет спільних
фундаментальних і прикладних
НДР, міжнародних програм і
грантів
Мета: на основі об’єднання зусиль закладів науки й
освіти та інших
установ-учасників Консорціуму
забезпечити якісний прорив в освоєнні та
впровадженні сучасних прогресивних і розробці
нових науково-дослідницьких методик і технологій
для отримання вагомих результатів наукових
досліджень у галузі медицини, фізичного виховання
та спорту та їх інноваційній реалізації.

Завдання:
- вивчення наукових потреб в плані покращання здоров’я
людини на даний час і прогнозування його змін у
майбутньому;
- розробка і впровадження нових комунікативних
технологій в галузі медицини та обмін інформацією;
- вивчення потреб у наукових кадрових ресурсах і
розробка їх кількісної та якісної структури в галузі медици,
фізичної культури і спорту;
- вивчення потреб в лабораторних і методичних ресурсах і
розробка їх структури в галузі медицини, фізичної
культури і спорту;
- спільний пошук і участь у конкурсах на отримання
грантів,
залучення
бюджетних,
інвестиційних
і
спонсорських коштів для виконання замовлень на наукову
продукцію в галузі здоров’я людини;
- обмін науковими кадрами з метою їх стажування і
спеціальної
підготовки
для
освоєння
сучасними
науковими методиками і технологіями;
- сумісна розробка принципово нових методик, способів,
технологій в галузі медицини, фізичної культури і спорту.

Підкомітет кадрових ресурсів для НДР в областях охорони
здоров’я, фізичного виховання і спорту
Мета: раціональне використання наукового кадрового потенціалу шляхом
фахового розподілу виконання фрагментів спільних НДР, а також
шляхом короткочасного і більш тривалого обміну науковим і
дослідницькими кадрами з метою виконання окремих фрагментів НДР.
Завдання:
-

вивчення кадрового і технологічного потенціалу членів консорціуму;

-

напрацювання пропозицій щодо розподілу фрагментів НДР для
виконання у різних закладах в залежності від їх методологічних
можливостей;

-

напрацювання пропозицій щодо обміну науковими і дослідницькими
кадрами з метою стажування для освоєння методик і виконання
окремих фрагментів НДР.

Підкомітет лабораторних та методичних ресурсів НДР в галузі
охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту
Мета: об'єднання методичних ресурсів та спільна участь колективів
лабораторій учасників Консорціуму у виконанні науково-дослідних
проектів в області охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту.
Завдання:

- створити рубрику, що відображає методичну базу лабораторних
досліджень на сайті Консорціуму;
- проводити обмін інформацією про найбільш сучасні методи
дослідження, можливості наукових колективів і лабораторій учасників
Консорціуму;
- практикувати стажування молодих вчених у кращих наукових
лабораторіях учасників Консорціуму;
- практикувати виконання окремих етапів дисертаційних та інших
науково-дослідних робіт у лабораторіях учасників Консорціуму, які
мають сучасне обладнання та досвід таких досліджень.

Підкомітет залучення інвестицій в НДР
з проблем здоров’я людини
Мета: пошуки та залучення джерел фінансового забезпечення виконання
замовлень на наукову продукцію в галузі здоров’я людини у вигляді
грантів, бюджетних, інвестиційних і спонсорських коштів.
Завдання:
- пошук замовлень на наукову продукцію в галузі здоров’я людини в
пресі, директивних документах міністерств і відомств, в Інтернетджерелах;

-

конкурсний відбір пропозицій на виконання замовлень на наукову
продукцію в галузі здоров’я людини;

-

налагодження контактів із замовниками і погодження умов співпраці.

Підкомітет патентування, раціоналізаторства і
нововведень в галузях охорони здоров’я, фізичного
виховання та спорту
Мета: забезпечити систему заходів сприяння патентування результатів
науково-дослідних робіт працівників закладів-учасників Консорціуму,
раціоналізаторства і оформлення нововведень у галузях охорони
здоров’я, фізичного виховання та спорту.
Завдання:
- сприяти захисту прав на об’єкти інтелектуальної (промислової)
власності на розробки працівників закладів-учасників Консорціуму;
- готувати пропозиції до органів державної влади і місцевого
самоврядування, а також надавати консультативну допомогу
учасникам Консорціуму щодо вдосконалення системи захисту прав на
об’єкти права інтелектуальної (промислової) власності;
- надавати консультативну допомогу авторам і патентним підрозділам
учасників Консорціуму з питань патентування технічних рішень і
об’єктів права інтелектуальної власності.

Комітет інноваційних технологій і
методик в галузі клінічної,
профілактичної, спортивної
медицини
Мета: формування і проведення активної інноваційної
політики щодо перспективних технологій у галузі
клінічної, профілактичної, спортивної медицини,
фізичної реабілітації, оздоровчо-рекреаційної рухової
діяльності.

Завдання:

-розробка та впровадження інноваційних технологій та
методик у галузі клінічної, профілактичної, спортивної
медицини, фізичної реабілітації, оздоровчорекреаційної рухової активності;
-розробка шляхів оптимізації мобільності кадрів, обміну
та стажування спеціалістів в галузі медицини, фізичної
реабілітації, фітнесу і рекреації;

-розробка та впровадження актуальних соціальних
програм в галузі охорони здоров’я і спорту;
- сприяння розробці та впровадженню нового
обладнання для збереження і укріплення здоров’я
населення різних країн.

Комітет політики ЄС з проблем
здоров’я людини
Мета: вивчення стану здоров’я та попередження
чинників ризику для здоров’я населення.
Завдання:
- визначення глобальної причини хвороб у Європі і світі;
- встановлення провідних чинників ризику для здоров’я
населення;
- вивчення стану здоров’я населення та його
взаємозв’язок із складовими глобальної причини
хвороб.

Комітет юридичної і організаційної
підтримки спільних освітніх,
науково-дослідницьких і
лікувально-професійних проектів
Мета: юридичний супровід діяльності Консорціуму.
Завдання:
- оформлення правовстановлюючої документації для
можливості виконання програм Консорціуму;
- проведення переговорів, підготовка та оформлення
внутрішніх договорів по визначених Положенням
напрямках співпраці між учасниками Консорціуму;
- забезпечення дотримання прав інтелектуальної
власності;

- аналіз, перейняття досвіду та пропозиції щодо
нормативно-правової бази із забезпечення
освітнього, медичного та дослідно-наукового
напрямів діяльності членів Консорціуму;

- забезпечення зв’язків Консорціуму з іншими
об’єднаннями різних рівнів і напрямів та обмін
досвідом роботи у формі міжвузівської співпраці;
-ініціація та організація проведення Консорціумом
з’їздів, семінарів, симпозіумів, круглих столів щодо
правового забезпечення медичної сфери діяльності;
- розробка і пропозиції щодо впровадження проекту з
підготовки медиків із правовим нахилом освіти.

Комітет по зв’язках з громадськістю
і засобами масової інформації
(PR-група)
Мета: сприяння засобам масової інформації у
висвітленні всіх сфер діяльності організацій-членів
Консорціуму (послуг, діяльності, проблем, ідей, дій),
зміцнення зв’язків між Учасниками Консорціуму та
представниками інших сфер діяльності, пов’язаних з
охороною здоров’я, фізичним вихованням і спортом;
сприяння реалізації проектів та ініціатив Учасників в
програмах своїх країн і міжнародних програмах.

Завдання:
- співпраця із ЗМІ – надання інтерв’ю та
коментарів по певних питаннях, розповсюдження
новин у вигляді прес-релізів, написання статей (Webсторінки);
- Інтернет просування – використання агентів
впливу на комунікаційних майданчиках Інтернету;
- організація спеціальних подій – заходів,
єдиною метою яких є короткострокове привернення
уваги ЗМІ (прес-конференції, прес-тури, круглі столи,
презентації, благодійні заходи, фотосесії).

