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Мета:

Стати провідним регіональним медичним освітньо-
науковим центром 
- з підготовки конкурентоспроможних кадрів
- надання консультаційних, експертних та науково-
дослідних послуг 
- надання лікувально-діагностичних послуг 
населенню України та півдня Європи



Основні завдання:
- Розвиток наявного передового досвіду та інноваційного потенціалу 

- Удосконалення системи управління якістю підготовки кадрів

- Поєднання освітнього, наукового та лікувального процесів

- Модернізація навчальної, дослідницької, лабораторної та клінічної баз

- Розвиток науково-освітніх шкіл, тренінгового центру та симуляційних 
комплексів кафедр

- Зміцнення кадрового потенціалу 

- Розширення видів освітньої, науково-дослідної та медичної діяльності 

- Зміцнення позицій ОНМедУ в міжнародному та національному 
освітньому медично-науковому співтоваристві



Ключові стратегічні напрямки розвитку:

- Науково-дослідна діяльність

- Освітня діяльність

- Освітня робота з іноземними студентами

- Лікувальна діяльність

- Міжнародна діяльність

- Виховна робота

-Соціально-економічна діяльність та матеріально-
технічний розвиток

- Інформаційна політика та видавнича діяльність

- Впровадження інновацій

-Маркетингова, іміджева політика та зв'язки з
громадськістю

- Сприяння працевлаштуванню випускників



Освітня діяльність:

Мета: випускати конкурентноспроможних фахівців з гарантовано
високим рівнем знань і компетенцій

Завдання і основні Заходи:

1.Зміна підходу до навчання

2. Підвищення якості навчання

3. Покращення умов навчання

4. Стимуляція наукового потенціалу студентів

5. Підтримка постійної післядипломної медичної освіти

6. Поліпшення можливостей працевлаштування випускників

Очікуваний результат: підвищення рівня знань випускників,
поліпшення іміджу ВНЗ як такого, що дає шанси на краще
працевлаштування, збільшення кількості контрактників і курсантів



Освіта іноземних студентів:

Мета: збільшення кількості експортованих конкурентоспроможних
випускників з гарантовано високим рівнем знань і компетенцій та
перспективами працевлаштування за кордоном

Завдання і основні Заходи:

1. Розширення географії навчання і кількості студентів з країн-
партнерів

2. Поліпшення умов навчання

3. Покращення якості навчання

Очікуваний результат: збільшення кількості іноземних студентів



Наукова діяльність:

Мета: активізувати науково-дослідний потенціал ОНМедУ

Завдання і основні Заходи:

1. Покращення якості науково-дослідної діяльності

2. Поліпшення умов науково-дослідної діяльності

Очікуваний результат: зростання популярності наукових шкіл ОНМедУ
в світі, збільшення кількості аспірантів, лідерського потенціалу та
статусності ВНЗ



Лікувальна діяльність:

Мета: створити конкурентоспроможну модель роботи університетської
клініки

Завдання і основні Заходи:

1. Розвиток потенціалу надання послуг III рівня медичної допомоги

2. Покращення якості надання медичної допомоги

3. Поліпшення умов надання медичної допомоги

Очікуваний результат: збільшення потоку пацієнтів



Міжнародна діяльність:

Мета: збільшення потенціалу і зміцнення репутації
університету як регіонального лідера в галузі медичної освіти,
науки і практики, плацдарму для розвитку академічних
зв'язків між Сходом і Заходом

Завдання і основні Заходи:

1. Покращення репутації ОНМедУ в світі

2. Залучення коштів та інвестицій

Очікуваний результат: входження у світові рейтинги,
залучення коштів на модернізацію ВНЗ



Адміністративно-
господарська діяльність:

Мета: приведення у відповідність до вимог сучасного
університету будівель, споруд і адміністративно-господарських
процесів

Завдання і основні Заходи:

1. Реконструкція та модернізація університету за сучасними 
вимогами

2. Покращення якості управління і взаємодії

3. Підготовка до будівництва нових комплексів

Очікуваний результат: покращення іміджу та
конкурентоспроможності університету, умов проведення
навчального та лікувального процесу



Етапи виконання:

Терміни Плановані дії Очікуваний результат

жовтень-
грудень 2016

Підготовчий етап:

- Збір пропозицій,

- Захист проектів «Дорожніх карт» зі 
стратегічних напрямків розвитку 

- Затвердження плану заходів 
щодо виконання стратегії розвитку 

ОНМедУ

січень 2017 -
серпень 2019

Основний етап:

- Виконання запланованих заходів

- Щорічна оцінка та коригування плану

- Вхід університету в ТОП-30 ВНЗ 
України та ТОП-5 серед медичних 

ВНЗ;

-Збільшення кількості 
контрактників, іноземних 

студентів, курсантів і аспірантів

вересень -
грудень 2019

Завершальний етап:

- Підсумкова оцінка виконання стратегії;

- Розробка стратегії на подальшу 
перспективу

- Затвердження стратегії 
стабільного розвитку ОНМедУ на 

2020-2025



ДОРОЖНІ КАРТИ

виконання стратегії розвитку ОНМедУ до 2020 року

з напрямків розвитку 




