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Основною метою роботи на посаді вважаю збереження здобутків і 
традицій попередніх поколінь колективу та розвитку сучасного європейського 
типу університету еволюційним шляхом на засадах широкої автономії.

Для виходу університету на якісно новий рівень зроблю все можливе для 
розбудови команди однодумців в якій буде реалізовано потенціал і можливості 
кожного працівника університету.

Майбутнє університету - це студентоорієнтований навчально-виховний 
процес. Студент є основним стрижнем, навколо якого має вибудовуватися 
життєдіяльність університету.

У своїй роботі буду неухильно дотримуватися чинного законодавства 
України.

Фінансово-господарський напрямок.

Мета -  забезпечення фінансової стабільності шляхом промоції 
перспективних напрямків розвитку і оптимізації збиткових.

Завдання:

1. Важливим механізмом реалізації фінансової стабільності вважаю 
довгострокове планування доходів і видатків терміном не менше 3 років.

2. Планування закупівель проводити винятково з використанням 
електронної системи формування закупівель товарів та послуг.
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3. Проведення закупівель для створення матеріально-технічного резерву 
розхідних та повсякденно необхідних матеріалів на складі університету.

4. Для розширення навчальних та інших площ вважаю за необхідне 
зменшення кількості орендованих і збільшення власних за рахунок їхнього 
набуття у власність.

5. Придбання навчального та діагностично-лікувального оснащення, яке 
буде давати максимальний заробіток на одиницю вкладених коштів.

6. Відпрацювання оптимального фінансового механізму взаємозаліку з 
клінічними базами університету.

7. Залучення коштів благодійників і меценатів, грантів для покращання 
фінансової спроможності університету.

8. Постійне спрямування коштів на премії, заохочення для неухильного 
зростання рівня матеріального благополуччя усіх працівників університету.

9. Одним із джерел залучення фінансів є випускники університету, які 
працюють в державному та приватному секторі, в тому числі і в медицині.

10. Залучення сервісних компаній для обслуговування життєдіяльності 
університету.

11. Спрямування видатків профспілкової організації на культурно-масову, 
фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати 
праці.

Кадровий напрямок.

Мета -  збереження та примноження людського потенціалу, як базової 
основи функціонування університету.

Завдання:

1. Основний підхід полягає у реалізації фахової спроможності кожного 
члена трудового колективу незалежно від статі та віку.

2. Має дотримуватись гендерна рівність в університеті.

3. Поєднання досвіду корифеїв та енергії молодих викладачів, дотримання 
спадкоємності, що розширить можливості для реалізації потенціалу 
університету.
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Навчальний напрямок.

Мета -  оптимізація навчального процесу шляхом вивільнення часу для 
розкриття творчого потенціалу кожного викладача.

Завдання:

1. Студентоцентрове навчання зумовить зменшення суб’єктивної 
компоненти навчання і розширення об’єктивної шляхом впровадження 
технологій «штучного інтелекту» (створення лабораторії «штучного 
інтелекту»).

2. Зменшення об’єму паперової та рутинної роботи.

3. Створення кампусу стоматологічного факультету по вул. Ризькій 3 
шляхом побудови нового корпусу.

4. Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу з басейном за рахунок 
розширення навчального корпусу по вул. Богомольця 2.

5. Відкриття філій університету за кордоном, розширення співпраці із 
закордонними університетами з метою отримання подвійного диплому.

6. Впровадження «штучного інтелекту» в процес оцінювання на 
додипломному та післядипломному рівнях навчання для максимального 
зниження суб’єктивного фактору.

7. Постійне оновлення навчальних матеріалів з урахуванням сучасних 
європейських і світових тенденцій.

Науковий напрямок.

Мета -  перехід на змішану систему фінансування наукових досліджень в 
університеті для досягнення світового та європейського рівня одержаних 
наукових результатів.

Завдання:

1. Збільшити частку фінансування навчально - наукової лабораторії за 
рахунок коштів державного бюджету.
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2. Сприяти виконанню дисертацій на здобуття доктора філософії, доктора 
наук шляхом залучення різноманітних джерел фінансування -  державний 
бюджет, місцеві бюджети, гранти, приватні кошти тощо.

3. Компенсувати витрати на наукові статті, що публікуються в 
закордонних журналах та індексуються в наукометричних базах (Scopus, Web 
of Science тощо).

4. Забезпечити безперебійну підписку на електронні версії закордонних 
провідних фахових видань.

5. У разі запрошення науковця БДМУ в якості лектора, модератора 
пленарного засідання світового чи європейського конгресу максимально 
відшкодовувати витрати на участь.

Лікувальний напрямок.

Мета -  безперервна реалізація потенціалу клінічних кафедр через сучасні 
діагностично-лікувальні підходи.

Завдання:

1. Створення університетської клініки на базі корпусу по вул. Південно -  
Кільцевій №8а за принципом -  усі послуги в одному закладі. У клініці будуть 
створені всі умови для реалізації можливостей та досвіду кожного 
співробітника БДМУ.

2. Збереження клінічних баз із використанням різноманітних методів 
кооперації з лікувальними закладами комунальної власності.

3. Розширення співпраці з медичними закладами приватної форми 
власності.

4. Постійна закупівля сучасного лікувально-діагностичного оснащення.

Міжнародний напрямок.

Мета -  підвищення міжнародного іміджу університету.

Завдання:

1. Збереження позитивної динаміки набору іноземних громадян з 
одночасним розширенням географії набору.
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2. Наповнення реальним змістом угод про співпрацю із закордонними 
університетами.

3. Пошук грантових програм для закордонних відряджень професорсько- 
викладацького персоналу університету з метою участі в форумах, стажуваннях 
тощо.

Запобігання проявів корупції.

Мета -  унеможливити факти корупції в університеті.

Завдання:

1. Постійно контролювати та організовувати роботу з імплементації 
антикорупційного законодавства в БДМУ.

2. Впроваджувати елементи «штучного інтелекту» для запобігання 
корупційних діянь.

3. Запроваджувати досвід провідних європейських та світових 
університетів щодо запобігання корупційних проявів.

Кроки, спрямовані на підтримку студентства.

Мета - максимальне сприяння всебічному розквіту здібностей студента.

Завдання:

1. Створити максимально комфортне середовище для отримання 
додаткових доходів студентами -  договори з роботодавцями тощо.

2. Заснувати неприбутковий фонд підтримки студентства з якого 
виплачувати до 5 щорічних стипендій на навчання та до 15 стипендій для 
оплати проживання в гуртожитку студентам, які досягли вагомих результатів в 
навчальній, науковій, громадській, спортивній роботі тощо.

3. Постійно покращувати умови проживання в гуртожитках.

4. Запобігати виникненню умов для появи корупційних проявів. У разі 
виявлення таких фактів, відповідно реагувати згідно із законодавством.
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5. Суттєво автономізувати, в рамках законодавства, студентське 
самоврядування, усунути зайву опіку зі сторони керівництва та викладачів 
університету.

6. Унеможливити прояви буллінгу в студентському середовищі.

7. Забезпечення максимально сприятливих умов для реалізації рішення 
органів студентського самоврядування.

8. Створення і підтримання майданчиків у соціальних мережах для 
повсякденного обміну інформацією стосовно студентського життя між 
викладачами та студентами.

Виховний напрямок.

Мета -  формування лікаря-професіонала, орієнтоване на максимальне 
розкриття його здібностей.

1. Утворити максимальні можливості для гармонійного розвитку усіх 
суб’єктів навчального процесу в університеті.

2. Забезпечити ефективну автономію позаурочного часу, підтримуючи 
заходи, які реально цікавлять студентів.

3. Підтримувати принципи академічної доброчесності.

4. Сприяти позаурочному і позаробочому спілкуванню співробітників, 
студентів БДМУ з колегами українських і закордонних університетів.

Виконання даної програми можливо лише за об’єднання зусиль всього 
колективу та студентства БДМУ.

У разі обрання мене ректором Буковинського державного медичного 
університету на базі даної програми р о зв ^ к у  буде сформований покроковий 
план реалізації.

Завдання:

18 лютого 2021р.


