МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА на 2021 ‐2025 рр.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ:
 Динамічний

перехід на дистанційні форми освіти без
належного матеріально‐технічного забезпечення.

 Відсутність

зрозумілих
механізмів
створення
університетських
клінік
при
неврегульованості
функціонування клінічних баз кафедр.

 Створення

та діяльність професійних лікарських
організацій і об'єднань за участі науково‐педагогічних
працівників академії.

 Розвиток

мережі клінічних баз кафедр в державних,
комунальних, приватних та інших закладах охорони
здоров'я.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ
ВРАХОВАНІ У СТРАТЕГІЇ НА 2021‐
2025
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НАПРЯМОК 1
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВОВА БАЗА
ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
• Цивільний кодекс України
• Господарський кодекс України
• Бюджетний кодекс України
• Закон України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я»
• Закон України «Про освіту»
• Закон України «Про вищу освіту»
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ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ТА НАКАЗИ
ЦЕНТАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р.

№ 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду
видатків на утримання деяких бюджетних установ
одночасно з різних бюджетів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р.

№ 302 «Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері
охорони здоров'я»
Наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі

питання безперервного професійного розвитку лікарів»
Наказ МОЗ України від 05.06.1997 р. № 174 «Про

затвердження Положення про клінічний заклад охорони
здоров’я»
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НАПРЯМОК 2
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
 зміна

Програми розвитку академії, рішення Координаційної ради з
якості, конференцій трудового колективу, вченої ради НМАПО
імені П. Л. Шупика, вчених рад факультетів, навчально‐наукових
інститутів,
засідань
кафедр,
колективів
адміністративних
підрозділів.

 При описі моніторингу функціонування академії зазначити:

• Механізми моніторингу за ідентифікованими процесами
(ISO 9001:2015)
• Зазначити моніторинг на основі ризиків
• Ввести рейтингові показники оцінювання процесів кафедр,
факультетів/навчально‐наукових інститутів
Зазначити

принципи реалізації стратегічного плану розвитку
академії на тактичному (щорічні Комплексні плани реалізації
Стратегії) та оперативному рівнях (щомісячні, щотижневі плани
діяльності).
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НАПРЯМОК 3
ВПЛИВ СВІТОВИХ ПАНДЕМІЙ НА СТРАТЕГІЧНУ
ПЕРЕБУДОВУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:
 модернізація навчальних планів та програм;
 забезпечення

системи підготовки науково‐
педагогічних працівників;

 забезпечення

НПП сучасними технологіями для
підтримки дистанційної освіти;

 визначення

механізмів залучення науково‐
педагогічних працівників щодо лікувальної
допомоги під час пандемій та їх захисту.
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НАПРЯМОК 4
НОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
розвиток мобільного навчання, навчання на
робочому місці, платформного навчання,
гібридних систем передачі знань;
подальший розвиток симуляційних методів
навчання;
широке впровадження новітніх
інформаційних технологій: систем доповненої
реальності; робототехніки, штучного
інтелекту;
створення та впровадження теорії
індивідуальної траєкторії навчання.
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НАПРЯМОК 5
Забезпечення
високоефективної
наукової,
науково‐технічної
та інноваційної діяльності
НМАПО імені П. Л. Шупика
 Розвиток інфраструктури НМАПО імені П. Л. Шупика для

забезпечення
ефективного
впровадження
професійних та освітьно‐наукових програм
магістрів та докторів філософії.

освітньо‐
підготовки

 Розвиток міжнародної співпраці з провідними іноземними

закладами вищої освіти для реалізації наукового партнерства,
академічної мобільності та стажування науково‐педагогічних
працівників.
 Розширення пошуку джерел фінансування науково‐дослідних

робіт шляхом активної участі у міжнародних та вітчизняних
конкурсів на отримання цільового фінансування.
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НАПРЯМОК 6
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО‐КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

широка інтерналізація навчальних, наукових та
лікувально‐діагностичних
процесів
на
основі
використання інформаційно‐комунікаційних технологій;
 широке впровадження інтелектуальних, проактивних та
інтероперабельних інформаційних систем;
 створення інформаційних основ біомедицини;
 розробка та впровадження портфоліо лікарів, провізорів
та викладачів;
 розроблення
індивідуальних модульних навчальних
програм різних рівнів складності залежно від конкретних
потреб, випуск електронних підручників.
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створення інформаційної системи підтримки та
управління освітніми процесами (системи LMS та TMS);



забезпечення в інтерактивному режимі комп’ютерного
моніторингу виконання навчально ‐ виробничого плану
структурними підрозділами академії та виконання
наукових досліджень;



завершення системи електронної реєстрації лікарів та
провізорів;



створення
об’єднаної
системи
інформаційно‐
технологічного забезпечення планово‐фінансових,
бухгалтерських та кадрових підрозділів академії.
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НАПРЯМОК 7
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 сприяння

науково‐педагогічним працівникам та особам, що
навчаються, у підвищенні рівня володіння іноземними мовами;

 поетапне
 здобуття

впровадження англомовного викладання;

міжнародної акредитації НМАПО імені П. Л. Шупика;

 збільшення

міжнародної впливовості й впізнаваності академії
та її вчених, зокрема через механізм підвищення цитованості
наукових праць та ефективну презентацію результатів наукової
діяльності.
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НАПРЯМОК 8
РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ БАЗИ
 систематичне

та активне формування власного
електронного інформаційного середовища шляхом
наповнення
інституційного
репозитарію,
повнотекстової бази даних, повного електронного
каталогу бібліотеки з використанням штрих‐кодування;
 здійснювати
моніторингову
діяльність
шляхом
збирання та узагальнення інформації щодо якості
інформаційних
послуг,
наданих
у
бібліотеці
НМАПО імені П. Л. Шупика;
 подальша модернізація бібліотеки, упровадження
і діяльність сучасних інформаційних та комп’ютерних
технологій, включаючи доступ до електронних
бібліотечних систем із будь‐якої точки доступу
в Інтернеті.
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НАПРЯМОК 9
СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
 створення

економічних умов для обдарованої
молоді щодо стимулювання індивідуальних
здібностей до наукової роботи та актуалізації
освітніх знань;

 проведення

внутрішніх
інформаційних
та
просвітницьких
кампаній,
спрямованих
на
підвищення рівня обізнаності трудового колективу
та здобувачів освіти щодо попередження
дискримінації та сексуальних домагань;
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 формування

гендерної
культури
трудового
колективу та здобувачів освіти академії;

 забезпечення

умов для підвищення рівня
професійної підготовки працівників шляхом
направлення їх на підвищення кваліфікації, участі у
тематичних семінарах, нарадах, конференціях,
конгресах та інших заходах;

 впровадження

прогресивних
норм
праці
відповідно до досягнутого рівня техніки, технології,
організації виробництва і праці.
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ПРОПОЗИЦІЇ


Затвердити Стратегію терміном на 5 років
«СТРАТЕГІЯ 2021‐2025»



У Стратегії зазначити, що цей документ
переглядається щорічно та при необхідності
зміни, доповнення та уточнення до Стратегії
розвитку НМАПО
імені П. Л. Шупика
вносяться у порядку, що передбачений для її
прийняття
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Дякую за увагу!
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