Виборча програма
кандидата на посаду ректора Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
БУНЯ ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
Виклик часу для медичних ВНЗів.
1. Необхідність виходу на міжнародний ринок, утвердження значних позицій в
міжнародних рейтингах.
2. Значна конкуренція за студента як в межах України, так і на міжнародному
ринку освітніх послуг на фоні зниження якості підготовки випускників середніх
шкіл.
3. Реорганізація постулатів майбутньої медичної реформи з обов’язковим
введенням акредитації випускників ВНЗ та медичних працівників.
4. Тренд на вищу медичну освіту, орієнтований на розширення спектру освітніх
послуг, які надаються з залученням сучасних інформаційних технологій та
направлені на підсилення практичної підготовки.
Стратегічні напрямки діяльності:
- постійне підвищення якості освітніх послуг та результатів науководослідницької діяльності;
- розвиток виробничого та інноваційного потенціалу Університету з
урахуванням світових тенденцій у сфері надання освітніх послуг та медичної
науки;
- удосконалення системи управління, інфраструктури і соціальний розвиток
Університету;
- збереження традицій Університету, розвиток та збільшення наукових, освітніх
та медичних шкіл.
Програма розвитку освіти
1. Розвиток на базі Університету всіх напрямків системи освіти для
забезпечення безперервної професійної кваліфікації медичних працівників.
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2. Розширення та впровадження нових перспективних навчальних дисциплін,
що є сьогодні на часі, введення елективних курсів з дисциплін, що
уможливлюють нострифікацію дипломів Університету.
3. Перегляд та модернізація навчальних програм з метою поєднання
традиційних та інноваційних засобів навчання на всіх його рівнях.
4. Збереження та розвиток кадрового потенціалу Університету:
- підвищення престижу викладачів Університету шляхом покращення їх
соціального та матеріального статусу, систематичне підвищення оплати праці
професорсько-викладацькому складу за рахунок коштів зароблених
Університетом, що позитивно позначиться на збереженні висококваліфікованих
кадрів та залученні талановитої молоді до викладацької діяльності;
- розвиток академічної мобільності викладачів для забезпечення їх компетенції
та ознайомлення з сучасними освітніми та медичними технологіями як в
середині країни так і за її межами;
- формування системи підтримки та залучення кращих студентів для роботи в
Університеті, формування кадрового резерву для нових та вже існуючих
напрямків науково-педагогічної діяльності Університету.
5. Розширення числа клінічних баз Університету, відкриття Університетських
клінік, що дає можливість удосконалення практичних навичок шляхом
використання сучасних методів та технологій.
6. Розширення програм дистанційного навчання з усіх напрямків медицини з
залученням до розробки цих програм викладачів гуманітарних напрямків.
7. Подальша інтеграція Університету в міжнародну систему надання освітніх
послуг:
- пошук нових можливостей стажування та проходження практики студентів на
території України та за її межами з використанням академічної мобільності, що
забезпечить організоване впровадження механізму студентського обміну та
буде сприяти в отриманні студентами подвійних дипломів, індивідуальних
грантів;
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- підвищити роль вивчення іноземних мов, забезпечити доступність програм з
іноземних мов для викладачів та студентів для отримання міжнародного
сертифікату мовного іспиту рівня В-2.
8. Активне впровадження інформаційних технологій в освітній процес,
оновлення та збільшення кількості навчально-технічних засобів, створення
комплексних міждисциплінарних посібників.
9. Підтримка та розвиток взаємної співпраці в науково-педагогічній діяльності
викладачів клінічних та фундаментальних дисциплін в спільних наукових
проектах Університету.
10.Створення Центру із залученням працедавців для допомоги випускникам по
працевлаштуванню (пошук місця проходження інтернатури та місця праці
випускників).
Науково-дослідницька та інноваційна діяльність
1. Проведення спільних науково-фундаментальних та прикладних досліджень з
закордонними партнерами із залученням їх інвестицій.
2. Збільшення кількості наукових досліджень шляхом отримання грантів на такі
дослідження, активізація участі наукових підрозділів в програмах, що
фінансуються державою, збільшення кількості госпрозрахункових робіт,
особливо в проведенні доклінічних та клінічних досліджень.
3. Підтримка існуючої системи залучення студентів (студентські наукові
гуртки) до наукової діяльності, фінансове забезпечення участі студентів в
наукових заходах, оплата друку наукових праць студентів.
4. Створення Наукового парку Університету із залученням інноваційних
підприємств для просування та комерціалізації інтелектуальних, технологічних
проектів співробітників у галузі фундаментальних і прикладних наук.
5. Фінансова підтримка та збільшення кількості фахових наукових журналів
Університету, які відповідають усім вимогам системи міжнародної індексації та
можуть бути включені до міжнародних наукометричних баз «Scopus», «Web of
Science» або «Index Copernicus».
6. Збільшення кількості високорейтингових публікацій співробітниками
Університету також шляхом матеріального заохочення.
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Медична діяльність
1. Створення та розширення сучасних Університетських клінік,
використовуючи досвід різних моделей Університетських клінік, що дасть
можливість студентам і курсантам працювати з новим обладнанням, оволодіти
сучасними методами діагностики та лікування.
2. Залучення передових вітчизняних та закордонних технологій для надання
високотехнологічної медичної допомоги.
3. Впровадження наукових розробок співробітників Університету в його
клінічні бази.
Інфраструктурний розвиток Університету
Заходи в межах розвитку інфраструктури будуть направлені на розширення та
ремонт корпусів, гуртожитків Університету, благоустрій територій, що
забезпечить високий рівень комфорту для співробітників та студентів,
забезпечить умови для проведення науково-педагогічної та медичної
діяльності. До переліку таких заходів належить:
1. Зовнішній та внутрішній ремонт приміщень, що використовуються
співробітниками та студентами у їх професійній діяльності.
2. Проведення ремонтних робіт в гуртожитках для створення належних умов
проживання з поступовим оновленням інфраструктури для зручного навчання.
3. Будівництво сучасного спортивно-оздоровчого комплексу, який би
виконував роль, як оздоровчого, так і навчального закладу, де студенти
практично займались б з таких дисциплін, як лікувальна фізкультура, фізичне
виховання. Студенти в рамках занять фізичним вихованням мали б змогу
обрати одну із багатьох спортивних секцій, що дасть можливість формування
мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури.
4. Будівництво наукової бібліотеки Університету сучасного зразка з
витриманням всіх європейських стандартів.
Соціальний розвиток Університету
1. Активізація виховної роботи зі студентами, виховання патріотичної,
громадської позиції та поваги до традицій Університету.
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2. Покращення соціального пакету для працівників Університету:
- збільшення кількості відпочинкових баз шляхом укладання договорів про
відпочинок з частковою оплатою;
- проведення профілактичних оглядів викладачів та студентів для виявлення
хронічних патологій з подальшою їх реабілітацією;
- покращення побутових умов співробітників шляхом отримання безготівкових
кредитів;
3. Проведення культурно-оздоровчих заходів, направлених на підтримку
здорового, активного способу життя працівників та студентів з частковою
оплатою з позабюджетних коштів Університету.
Фінансова діяльність та управління Університетом
1. Підвищення ролі деканів, керівників кафедр та наукових підрозділів, а також
співробітників Університету в прийнятті рішень з усіх питань діяльності
Університету включно: планування фінансової діяльності, контроль за
тендерними справами, закупками та ін.
2. Розробка система цільового планування та формування бюджету
Університету, яка базується на принципах прозорості, справедливості та
здорового глузду.
3. Закупівля та впровадження інформаційних технологій в управлінську
діяльність для створення системи електронного документообігу, створення
об’єднаної загальної бази даних з усієї діяльності Університету.
4. Створення на базі внутрішнього порталу дискусійної площадки для
обговорення поточних проблем Університету та їх спільного вирішення.
5. Забезпечення фінансової стабільності Університету за рахунок:
- формування Центру роботи з випускниками, їх залучення до вирішення
поточних проблем Університету;
- створення структури та розробка стратегії по роботі зі спонсорами;
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- підвищення рівня дохідності клінік на базі відокремлених структурних
підрозділів;
- залучення коштів державних та недержавних фондів, цільових програм,
грантів, використання механізмів приватного бізнес-партнерства;
- розширення спектру та географії освітніх послуг, розвиток програми
дистанційної освіти;
- зниження неефективних витрат шляхом оптимізації управлінської структури,
впровадження енергозберігаючих технологій, контроль за закупками.

Маркетингова діяльність
1. Розробка та подальша реалізація маркетингової стратегії, направленої на
розширення ніші зайнятої Університетом на ринку освітніх, наукових медичних
та інших послуг в Україні та світі, зміцнення та розвиток зв’язків з
потенційними споживачами послуг Університету.
2. Проведення заходів направлених на підвищення репутаційного рейтингу
Університету, через організацію роботи з працедавцями, випускниками,
експертними спілками, ЗМІ, соціальними сітками у формуванні єдиного стилю
Університетської атрибутики і її активного просування.

Таким чином, головними цінностями Університету є традиції, професіоналізм,
корпоративна етика, студентоорієнтованість. Діяльність в рамках даної
програми повинна забезпечити розвиток ключових напрямків, які дозволять
підняти авторитет Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького на новий щабель, збільшити його фінансові можливості,
забезпечивши стабільність в глобальному науково-освітньому та медичному
просторі.
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