
    МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

“___” _____________ 2016 р.      № _____ 

 

м. Одеса 

 
“ Про Концепцію стратегічного розвитку 

   ОНМеУ на період 2017 -2019 р.р” 
 

 На виконання рішення Вченої ради Одеського національного медичного 

університету від 02 листопада 2016 р. Протокол №2 щодо введення в дію 

Концепції стратегічного розвитку Одеського національного медичного 

університету на період 2017-2019р.р (далі - Концепція ) та наказу ОНМедУ 

№653 -о від 02 листопада 2016 р. “Про введення в дію рішення Вченої ради від 

02.11.2016 р.” 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Помічнику ректора з науково — інформаційної діяльності Хандріковій Г.І. 

ознайомити керівників усіх структурних підрозділів з Концепцію  (додаток 1) та 

оприлюднити її на сайті. 

2. Затвердити перелік відповідальних виконавців за стратегічними напрямками 

розвитку: 

- Науково-дослідна діяльність — проректор з науково — педагогічної роботи, 

з.д.н.т.,д.м.н., професор Бажора Ю.І 

- Освітня діяльність — проректор з науково — педагогічної ( навчальної) 

роботи, д.м.н., професор Ульянов В.О. 

- Освітня діяльність з роботи з іноземними студентами — проректор з науково 

— педагогічної ( міжнародної) роботи, д.м.н., професор Старець О.О. 

- Лікувальна діяльність, післядипломна освіта, сприяння працевлаштування 

випускників — проректор з науково — педагогічної роботи ( лікувальної роботи 

та післядипломної освіти), д.м.н., професор Дубініна В.Г. 



- Розвиток Університетської клініки — директор , д.м.н., професор Шпак І.В. 

- Міжнародна діяльність — проректор з науково — педагогічної ( міжнародної) 

роботи, д.м.н., професор Марічереда В.Г. 

- Маркетинг, іміджева політика та зв'язки з громадськістю - проректор з науково  

- педагогічної роботи ( з питань гуманітарної освіти та виховання), к.м.н. 

Талалаєв К.О 

- Соціально — економічна діяльність  та Матеріально — технічний розвиток — 

проректор з адміністративно — господарської та фінансової роботи 

Пастернак І.М. 

- Інформаційна політика та видавнича діяльність — помічник ректора з науково 

— інформаційної діяльності Хандрікова Г.І. 

- Впровадження інновацій  - помічник ректора з впровадження інноваційних 

технологій к.м.н. Рогачевський О.П. 

3. Відповідальним виконавцям за стратегічними напрямками розвитку: 

3.1.Створити робочі групи, розробити Плани заходів щодо виконання Концепції 

за закріпленими напрямами до 30.11.2016р. 

3.2. Щомісяця проводити моніторинг  та щорічно до 01.02 лютого надавати 

звіти щодо виконання планів заходів ректору . 

4. Помічнику ректора із стратегічного розвитку  Каштальян М.М. до 15.12.2016 

р. розробити Загальний план заходів щодо реалізації Концепції і внести його на 

розгляд ректорату. 

5. Начальнику економічного відділу Малашевській Л.Ф. до 01.01.2017р. 

провести розрахунки матеріально — технічного забезпечення виконання 

Концепції і внести їх на розгляд Вченої ради. 

6. Про виконання Загального плану заходів щодо Концепції стратегії розвитку 

університету щорічно звітувати на засіданнях Вченої Ради. Координацію звітів 

покласти на помічника ректора із стратегічного розвитку Каштальян М.М. 

  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

               Ректор                                         В. Запорожан 



 

Узгоджено: 

 

Проректор з науково-педагогічної     Ю. Бажора 

роботи          

 

 

Керівник юридичної служби                                          А.  Дівіна 

   


