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Вченою радою від 30.08.2017 р., протокол №1 затверджені та введені в дію 

наказом по  університету № 362 від 30.08. 2017 року такі заходи щодо 

організації освітнього процесу в 2017/2018 навчальному році: 

 

І. Із 01 вересня 2017 року навчання проводити згідно з робочими 

навчальними планами, розробленими на основі навчальних планів підготовки  

фахівців, затверджених МОЗ України, зокрема: 

1. На медичному факультеті за спеціальністю «Медицина», спеціалізації 

«Лікувальна справа»: 

1.1. На І–ІІ курсі медичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 222 «Медицина» проводити навчання згідно навчального плану, 

розробленого на основі примірного навчального плану підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» 

кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», 

затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року, обговореного та 

затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., 

протокол №14 та введений в дію наказом по університету №206 від 

25.04.2017 р. 

1.2. На IIІ курсі медичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» навчання проводити згідно 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 №539, та 

скорегованого відповідно до листа МОЗ України №08.01-47/8986 від 

24.03.2015 р., який обговорений та затверджений на засіданні вченої ради 

університету 25.04.2017 р., протокол №14, (наказ №206 від 25.04.2017 р.). 

1.3. На IV-VІ курсі медичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» навчання проводити згідно 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого  наказом МОЗ України від 08.07.2010 №539, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

30.04.2015 року (наказ №154 від 30.04.2015 р.),  та   вченої ради університету 

25.04.2017 р. протокол №14 (наказ №206 від 25.04.2017 р.). 

1.4. На ІІ курсі медичного факультету за спеціальністю 222 «Медицина» з 

нормативним терміном навчання, проводити навчання згідно скорегованого  

«Примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних 

закладах МОЗ України  за спеціальністю 222 «Медицина», які попередньо 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 5.12010101 

«Лікувальна справа» та 5.12010102 «Сестринська справа»», обговореного та 

затвердженого на засіданні вченої ради університету 25.04.2017 р., 

протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р.  
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1.5. На ІІІ курсі медичного факультету за спеціальністю 7.12010001 

«Лікувальна справа» з нормативним терміном навчання, проводити навчання 

згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого наказом МОЗ України від 21.06.2012 №455, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

30.04.2015 року (наказ №154 від 30.04.2015 р.), та вченої ради університету 

25.04.2017 р. протокол №14 і введеного в дію наказом по університету №206 

від 25.04.2017 р. 

 

1.6. На фармацевтичному факультеті за спеціальностями: 

1.6.1 на І курсі (денна форма навчання) фармацевтичного факультету та 

факультету іноземних студентів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація» спеціалізації «Фармація» проводити навчання згідно скорегованого 

навчального плану, розробленого на основі примірного навчального плану 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», 

затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року, обговореного та 

затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., 

протокол №14 і введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.2 На ІІ курсі (денна форма навчання) фармацевтичного факультету та 

факультету іноземних студентів за спеціальністю 226 «Фармація» проводити 

навчання згідно скорегованого навчального плану, розробленого на основі 

примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня  вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних 

закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої 

«Магістр фармації», затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року, 

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»   

25.04.2017 р.,  протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.3 На ІІІ курсі (денна форма навчання) фармацевтичного факультету та 

факультету іноземних студентів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі 

знань 1202 «Фармація» навчання проводити згідно навчального плану 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», кваліфікації 

«Провізор», затвердженого  наказом МОЗ України від 08.07.2010 №542, та 

скорегованого відповідно до листа МОЗ України №08.01-47/8986 від 

24.03.2015 р., обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» 30.04.2015 року (наказ №154 від 30.04.2015 р.)  та   на засіданні 

вченої ради університету 25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом 

№206 від 25.04.2017 р. 

1.6.4 На ІV-V курсі (денна форма навчання) фармацевтичного факультету та 

факультету іноземних студентів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі 

знань 1202 Фармація навчання проводити згідно навчального плану підготовки 
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фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації 

«Провізор», затвердженого  наказом МОЗ України від 08.07.2010 №542, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

30.04.2015 року (наказ №154 від 30.04.2015 р.) та вченої ради університету 

25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.5 На І курсі (заочна форма навчання, термін навчання 5,5 років) 

фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації «Фармація» 

проводити навчання згідно скорегованого навчального плану, розробленого на 

основі примірного навчального плану підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня  вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 

вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» 

кваліфікації освітньої «Магістр фармації», затвердженого МОЗ України 

26 липня 2016 року, обговореного та затвердженого на  засіданні вченої ради 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14, введеного в 

дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.6 На І курсі (заочна форма навчання, термін навчання 5,0 років) 

фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізації «Фармація» 

проводити навчання згідно скорегованого навчального плану, розробленого на 

основі примірного навчального плану підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 

вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» 

кваліфікації освітньої «Магістр фармації», затвердженого МОЗ України 

26 липня 2016 року, обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України»   25.04.2017 р., протокол №14, введеного в 

дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.7 На ІІ курсі (заочна форма навчання, термін навчання 5,5 років) 

фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 226 «Фармація» проводити навчання згідно скорегованого 

навчального плану, розробленого на основі примірного навчального плану 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня  вищої освіти галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», 

затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року, обговореного та 

затвердженого на  засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»   25.04.2017 р., 

протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.8 На ІІ курсі (заочна форма навчання, термін навчання 5,0 років) 

фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів за 

спеціальністю 226 «Фармація» проводити навчання згідно скорегованого 

навчального плану, розробленого на основі примірного навчального плану 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
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22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», 

затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року, обговореного та 

затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 25.04.2017 р., 

протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.6.9 На ІІІ-VІ курсах (заочна форма навчання) фармацевтичного факультету та 

факультету іноземних студентів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» галузі 

знань 1202 «Фармація» навчання проводити згідно навчального плану 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації 

«Провізор», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 №542, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України  

25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

 

1.7. На стоматологічному факультеті за спеціальністю «Стоматологія»: 

1.7.1 На І-ІІ курсі стоматологічного факультету та факультету іноземних 

студентів за спеціальністю 221 «Стоматологія», проводити навчання згідно 

скорегованого навчального плану, розробленого на основі примірного 

навчального плану  підготовки фахівців другого (магістерського) рівня  вищої 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ 

України за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр 

стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог», затвердженого 

МОЗ України 26 липня 2016 року, обговореного та затвердженого на засіданні 

вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України»   25.04.2017 р.,  протокол №14, введеного в 

дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.7.2 на IIІ курсі стоматологічного факультету та факультету іноземних 

студентів за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» навчання проводити 

згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 №541, та 

скорегованого відповідно до листа МОЗ України №08.01-47/8986 від 

24.03.2015 р. і обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» 30.04.2015 р., (наказ №154 від 30.04.2015 р.) та   на  засіданні 

вченої ради університету 25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом 

№206 від 25.04.2017 р. 

1.7.3 на IV-V курсі стоматологічного факультету та факультету іноземних 

студентів за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» навчання проводити 

згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2010 №541, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 

25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.7.4 на ІІ курсі стоматологічного факультету за спеціальністю 

221 «Стоматологія» з нормативним терміном навчання, проводити навчання 
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згідно  скорегованого «Примірного  навчального плану підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 

«Стоматологія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста 5.12010104 «Стоматологія» та 5.12010106 

«Стоматологія ортопедична»», обговореного та затвердженого на засіданні 

вченої ради університету 25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом 

№206 від 25.04.2017 р. 

1.7.5. на ІІІ курсі стоматологічного факультету за спеціальністю 7.12010005 

«Стоматологія» з нормативним терміном навчання, навчання проводити згідно 

навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст», затвердженого наказом МОЗ України від 27.08.2013 №761, та 

скорегованого відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 

25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

 

 

1.8. На медичному факультеті за спеціальністю «Фізична реабілітація»: 

1.8.1 На I курсі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 

22 «Охорона здоров'я», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  

кваліфікації «Фахівець з фізичної терапії», проводити навчання згідно 

навчального плану розробленого з урахуванням стандарту вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» обговореного та 

затвердженого на засіданні вченої ради університету 25.04.2017 р., 

протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.8.2 На IІ курсі спеціальності 227 «Фізична реабілітація», галузі знань 

22 «Охорона здоров'я», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти    

кваліфікації «Фахівець з фізичної реабілітації», проводити навчання згідно 

навчального  розробленого з урахуванням стандарту вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

227 «Фізична реабілітація», обговореного і затвердженого на засіданні вченої 

ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14, 

введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

1.8.3 На ІІІ-IV курсах напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 

проводити навчання згідно навчального плану, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України 28 травня 2013 року наказ №618, скорегованого вченою 

радою Університету    25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом 

№206 від 25.04.2017 року. 

1.8.4 На I курсі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 

22 «Охорона здоров'я», другого (магістерського) рівня вищої освіти,  

спеціалізації «Фізична терапія»   проводити навчання згідно навчального плану 

розробленого з урахуванням стандарту вищої освіти другого (магістерського) 

рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія», обговореного та 
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затвердженого на засіданні вченої ради університету 25.04.2017 р., 

протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

 

1.9. На медичному факультеті за спеціальністю «Біологія»: 

1.9.1. На IV курсі напряму підготовки 6.040102 «Біологія» навчання 

здійснювати згідно навчального плану, прийнятого вченою радою Університету 

25.04.2017 р., протокол №14, введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 

 

1.10. У навчально-науковому інституті медсестринства навчання 

проводити за спеціальностями «Медсестринство» («Сестринська справа»): 

1.10.1. Навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство» на першому 

(бакалаврському) рівні здійснювати: 

– на І курсі однорічної програми (денна форма навчання) для вітчизняних 

студентів згідно навчального плану, розробленого відповідно до стандарту 

підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,  

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

25.04.2017 р., протокол №14 та введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 р. 

– на І та ІІ курсі двохрічної програми (денна та дистанційна форми навчання) 

для вітчизняних студентів навчання проводити згідно навчального плану, 

розробленого відповідно до стандарту підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство», 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,  обговореного та затвердженого на 

засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14 та 

введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 р 

– на І та ІІ курсі чотирьохрічної програми (денна форма навчання) для 

вітчизняних студентів проводити навчання згідно навчального плану, 

розробленого відповідно до стандарту підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство», 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,  обговореного та затвердженого на 

засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14 та 

введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 р 

– на І та ІІ курсі двохрічної програми (денна та дистанційна форми навчання) 

для іноземних студентів проводити навчання згідно робочого навчального 

плану, обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14 та введеного в дію наказом № 206 

від 25.04.2017 р.  

– на І та ІІ курсі чотирьохрічної програми (денна форма навчання) для 

іноземних студентів проводити навчання згідно робочого навчального плану, 

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

25.04.2017 р., протокол №14 та введеного в дію наказом №206 від 25.04.2017 р. 
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1.10.2. Навчання за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа» освітнього 

рівня – бакалавр здійснювати: 

– на IІІ курсі чотирьохрічної програми (денна форма навчання) для вітчизняних 

студентів навчання проводити згідно робочого навчального плану, 

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

25.04.2017 р., протокол №14 та введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 р.   

– на IІІ та IV курсі чотирьохрічної програми (денна форма навчання) для 

іноземних студентів проводити навчання згідно робочого навчального плану, 

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

25.04.2017 р., протокол № 14 та введеного в дію наказом № 206 від 

25.04.2017 р.  

1.10.3. Навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство» на другому 

(магістерському) рівні здійснювати: 

– на І та ІІ курсі двохрічної програми (денна та дистанційна форми навчання) 

для вітчизняних студентів проводити навчання згідно   навчального плану, 

розробленого на основі стандарту підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 223 

«Медсестринство», обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 25.04.2017 р., протокол №14 та 

введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 року.   

– на І та ІІ курсі двохрічної програми (денна та дистанційна форми навчання) 

для іноземних студентів проводити навчання згідно навчального плану, 

обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

25.04.2017 р., протокол №14 та введеного в дію наказом № 206 від 25.04.2017 р. 

 

1.11. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями 

222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», «Біологія» здійснювати 

відповідно до навчальних планів, обговорених та затверджених на засіданні 

вченої ради університету 25.04.2017 р., протокол №14 та введених в дію 

наказом по університету № 206 від 25.04.2017 р. 

 

2. Освітній процес у 2017–2018 н.р. здійснювати згідно із затвердженим 

графіком, який розмістити на Web-порталі  університету (розділ «Навчання»). 

2.1. Заняття розпочати 01 вересня 2017 року і закінчити осінній семестр згідно 

графіку освітнього процесу на 2017–2018 н.р. Зимові канікули розпочати 

відповідно до графіка освітнього процесу і завершити їх до 14.01.2018 р.  

2.2. Весняний семестр розпочати 15.01.2018 р. і закінчити згідно з відповідно 

визначеними датами графіку освітнього процесу. 

2.3. Освітній процес здійснювати у відповідності до Закону України «Про Вищу 

освіту», «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 
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України, Міністерства охорони здоров'я України, державних стандартів вищої 

освіти, інших актів законодавства України з питань освітньої діяльності: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. 

№266»; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 143 «Про 

оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів»; 

- скорегованих навчальних планів додипломної підготовки лікарів та провізорів 

для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузей знань 1201 

«Медицина» та 1202 «Фармація» за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна 

справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010005 «Стоматологія», 7.12020101 

«Фармація» від 24.03.2015 № 08.01-47/8986, 16.04.2015 № 08.01-47/12037 та від 

09.06.2015 № 23-01-9/245; 

- наказу МОН України від 17.03.2017 №55 «Про переоформлення ліцензій»; 

- наказу МОН України від 22.06.2016 р. №701 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року №525; 

- наказу МОЗ України від 05.10.2016 року №1043 «Про затвердження Плану 

пріоритетних заходів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної 

освіти МОЗ України у 2016-2017 навчальному році»; 

- наказу МОН України від 19.12.2016 р. №1565 «Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»; 

- наказу МОЗ та Міноборони України від 28.12.2016 №1413/728 «Про 

затвердження положень про кафедри медицини катастроф та військової 

медицини вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству охорони 

здоров’я України»; 

- рішення робочої наради проректорів з науково-педагогічної роботи (перших 

проректорів), начальників навчальних відділів та завідувачів науково-

методичних лабораторій з питань медичної (фармацевтичної) освіти вищих 

медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України відповідно до листа 

МОЗ України від 26.03.2015 № 08.01-47/9435; 

- рішення XIV Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною 

участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», яка відбулась на 

базі Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 18-19 травня 

2017 року відповідно до листа МОЗ України від 07.06.2017 №08.1-30/15516; 

- листа МОЗ України від 25.07.2016 року №08.01-30/19087 щодо примірних 

навчальних планів, розроблених на основі матеріалів, напрацьованих на 

виконання наказу МОЗ України від 09.11.2015 року №733 «Про утворення 
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координаційної та робочої груп для формування переліку спеціалізацій та 

пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 

«Охорона здоров’я», та ухвалені на ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної 

освіти»; 

- примірних навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», затверджених МОЗ 

України 25.07.2016 р.; 

- наказу МОЗ України від 11.11.2011 № 782 з питань втілення Наскрізної 

програми підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння 

практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах 

лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (програма 

оновлена та затверджена МОЗ України 16.12.2015);  

- листа Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства 

охорони здоров’я України від 01.06.2017 р. №23-01-9/240; 

- примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних 

закладах МОЗ України  за спеціальністю 222 «Медицина», які попередньо 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 5.12010101 

«Лікувальна справа» та 5.12010102 «Сестринська справа»; 

- примірного  навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних 

закладах МОЗ України за спеціальністю 221 «Стоматологія», які попередньо 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 5.12010104 

«Стоматологія» та 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»; 

- порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ 

України від 12.04.2017 р., а також внутрішньоуніверситетськими документами, 

які регламентують організацію освітнього процесу, зокрема, Положення про 

організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».  

3. Виробничі практики на медичному факультеті проводити на IV-V курсах, на 

стоматологічному – на IІ-ІV курсах, навчальні та виробничі практики на 

фармацевтичному – на ІI-V курсах згідно з графіком освітнього процесу. 

3.1. Виробничу практику в ННІ медсестринства провести згідно з графіком 

освітнього процесу. 

3.2. Посеместрове складання практичних навичок відповідних ліній матрикулів 

повинно бути завершене за 2 тижні до закінчення семестру. 

4. Освітній процес у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» у 2017-2018 н.р. на І-ІІІ курсах 

здійснювати за стрічковою системою: 

1 пара – 900–1030 

2 пара – 1110–1240 

3 пара – 1330–1500 

4 пара – 1530–1700 
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На ІV-VI курсах медичного та IV-V стоматологічного, 

фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів, студентів 

заочної форми навчання, для студентів навчально-наукового інституту 

медсестринства, які навчаються за програмою міжнародної медсестринської 

школи, студентів ННІ медсестринства першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів, студентів дистанційної форми навчання, студентів 

першого курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти а також студентів малочисельних груп 

заняття проводяться – за методикою «єдиного дня». При цьому складовими 

заняття є: 

– Практична частина заняття – 900–1115 

– Година самостійної роботи студентів – 1115–1200 

– Перерва – 1200–1230 

– Семінарська частина заняття – 1230–1400 

– Перерва – 1400–1415 

– Контролююча частина заняття 1415–1500 

 На практичних заняттях з клінічних дисциплін обов’язковою складовою 

практичної роботи має бути клінічний розбір тематичних хворих. У випадку 

відсутності тематичних хворих  кафедра повинна  підготувати 

стандартизованих пацієнтів за темою практичного заняття. 

5. Навчання у навчально-тренінговому центрі стимуляційного навчання 

проводити у відповідності до графіку, який розміщений  на сайті університету у 

вкладці  «Студенту», «Розклад занять». 

6. Студентам на I-VI курсах медичного факультету та факультету іноземних 

студентів, I-V курсах фармацевтичного факультету та факультету іноземних 

студентів (денна форма навчання), стоматологічного факультету та факультету 

іноземних студентів, ННІ медсестринства видавати індивідуальні навчальні 

плани і матрикули практичних навичок на 2017–2018 навчальний рік 

 

7. Затвердити таку корекцію навчальних планів: 

 

Медичний факультет 

7.1.1 На VI курсі медичного факультету залишити такий перерозподіл 

навчальних годин : 

– внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією – 570 год., з 

них 324 ауд. год., в тому числі 126 ауд. год. на внутрішню медицину, 48 ауд. 

год. на внутрішню медицину у сімейній медицині, 30 ауд. год. на інфекційні 

хвороби з проблемами ВІЛ-інфекції, 78 ауд. год. на невідкладні стани у 

внутрішній медицині, 12 ауд. год. на фтизіатрію та 36 ауд. год. на 

функціональну діагностику у внутрішній медицині;  

– педіатрія з дитячими інфекційними хворобами – 300 год., з них 150 ауд. год., 

в тому числі 108 ауд. год. на педіатрію, дитячі інфекції, 18 ауд. год. на 

педіатрію у сімейній медицині, 24 ауд. год. на клініко-лабораторну діагностику 

у педіатрії; 

– хірургія з дитячою хірургією та з онкологією – 345 год., з них 168 ауд. год., в 

тому числі 90 ауд. год. на хірургію, 12 ауд. год. на хірургію у сімейній 
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медицині, 18 ауд. год. на дитячу хірургію; 36 ауд. год. на малоінвазивну 

хірургію; 12 ауд. год. на онкологію;  

– акушерство і гінекологія – 135 год., з них 84 ауд. год., в тому числі 60 ауд. 

год. на акушерство і гінекологію, 12 ауд. год. на акушерство і гінекологію у 

сімейній медицині, 12 ауд. год. на клініко-лабораторну діагностику у 

акушерстві та гінекології; 

– загальна практика сімейна медицина – 90 год., в тому числі 42  ауд. год.; 

– гігієна та екологія – 75 год., в тому числі з них 42 ауд. год.; 

– соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я – 75 год., в 

тому числі 42 ауд. год. 

Забезпечити на VI курсі викладання наступних курсів за вибором : 

– актуальні питання гематології та трансфузіології – 30 год., в тому числі з них 

12 ауд. год. – на кафедрі загальної хірургії; 

– клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині – 30 год., в тому 

числі з них 18 ауд. год. – на кафедрі функціональної та лабораторної 

діагностики; 

– медична реабілітація – 30 год., в тому числі з них 18 ауд. год. – на кафедрі 

медичної реабілітації. 

7.1.2. У зв’язку з реорганізацією кафедр, забезпечити викладання наступних 

дисциплін на кафедрі Неврології: 

– Неврологія (ІV курс медичного факультету та факультету іноземних 

студентів) – 135 год, в тому числі 20 год. лекцій, 66 год. практичних занять; 

На кафедрі Психіатрії, наркології та медичної психології: 

– Психіатрія, наркологія (ІV курс медичного факультету та факультету 

іноземних студентів) – 105 год, в тому числі 22 год. лекцій, 42 год. практичних 

занять; 

– Медична психологія (ІV курс медичного факультету та факультету іноземних 

студентів) – 45 год, в тому числі 6 год. лекцій, 12 год. практичних занять; 

– Медична психологія (ІІ курс медичного факультету (нормативний термін 

навчання) – 90 год, в тому числі 10 год. лекцій, 14 год. практичних занять; 

– Педагогіка і психологія (ІІ курс медичного факультету, факультету іноземних 

студентів спеціальності 227»Фізична реабілітація») – 240 год, в тому числі 

40 год. лекцій, 70 год. практичних занять; 

На кафедрі Функціональної та лабораторної діагностики: 

Функціональна діагностика у внутрішній медицині (VІ курс медичного 

факультету, факультету іноземних студентів) – 45 год, в тому числі, 36 год. 

практичних занять; 

Клінічна біохімія (ІІІ курс медичного факультету, факультету іноземних 

студентів) – 60 год, в тому числі 24 год. практичних занять; 

Клініко-лабораторна діагностика у внутрішній медицині (VІ курс медичного 

факультету, факультету іноземних студентів) – 30 год, в тому числі, 18 год. 

практичних занять; 

Клініко-лабораторна діагностика у педіатрії (VІ курс медичного факультету, 

факультету іноземних студентів) – 60 год, в тому числі, 24 год. практичних 

занять; 
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Клініко-лабораторна діагностика у акушерстві та гінекології (VІ курс 

медичного факультету, факультету іноземних студентів) – 30 год, в тому числі, 

12 год. практичних занять; 

На кафедрі Фізіології з основами біоетики та біобезпеки: 

Фізіологія (ІІ курс медичного факультету, факультету іноземних студентів) – 

300 год, в тому числі, 62 год. лекцій, 110 год. практичних занять; 

Фізіологія (ІІ курс факультету іноземних студентів (весняний набір) – 300 год, в 

тому числі, 20 год. лекцій, 52 год. практичних занять у весняному семестрі 

2017–2018 навчального року; 

Фізіологія (ІІ курс медичного факультету, нормативний термін навчання) – 

300 год, в тому числі, 56 год. лекцій, 100 год. практичних занять; 

Нормальна фізіологія людини (І курс медичного факультету, факультету 

іноземних студентів, спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія») – 

210 год, в тому числі, 40 год. лекцій, 90 год. практичних занять; 

Фізіологія рухової активності (ІІ курс медичного факультету, факультету 

іноземних студентів, спеціальності 227«Фізична реабілітація») – 90 год, в тому 

числі, 12 год. лекцій, 32 год. практичних занять; 

Фізіологія рухової активності (ІІІ курс медичного факультету, спеціальності 

«Здоров’я людини») – 180 год, в тому числі, 24 год. лекцій, 72 год. практичних 

занять; 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (І курс медичного 

факультету, факультету іноземних студентів) – 90 год, в тому числі, 20 год. 

лекцій, 20 год. семінарських занять; 

Етичні проблеми в медицині (І курс факультету іноземних студентів 

спеціальності 222 «Медицина» (весняний набір) – 120 год, в тому числі, 10 год. 

лекцій, 28 год. практичних занять в осінньому семестрі 2017–2018 навчального 

року; 

Основи біоетики та біобезпеки (ІІІ курс медичного факультету (нормативний 

термін навчання) – 45 год, в тому числі, 6 год. лекцій, 14 год. практичних 

занять; 

7.1.3 Студенти III-V курсів медичного факультету та факультету іноземних 

студентів впродовж двох тижнів до закінчення семестру повинні скласти 

об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) як допуск до складання 

заліково-екзаменаційної сесії. 

7.1.4 Студенти медичного факультету та факультету іноземних студентів 

складатимуть ліцензійні тестові іспити «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» 

на III курсі, «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» – на VI курсі та 

практично-орієнтований державний іспит у формі комплексного державного 

іспиту з вказаних нижче дисциплін: 

1. Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби. 

2. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією. 

3. Акушерство і гінекологія. 

4. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами. 

5. Загальна гігієна та екологія людини, соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я. 
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7.1.5 Клінічним кафедрам медичного факультету внести зміни у робочі 

програми з дисциплін, включивши у них протоколи лікування та затвердити їх 

у встановленому порядку. 
 

7.2. Навчально-науковий інститут медсестринства  

7.2.1 Навчання за денною та заочною (дистанційною) формою навчання 

здійснювати в академічних групах згідно навчальних планів, затверджених 

вченою радою університету   25 квітня 2017 року, протокол №14. Організацію 

та контроль за заочною (дистанційною) формою навчання покласти на центр 

дистанційного навчання ННІ медсестринства. При  обрахунку педагогічного 

навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника, який 

проводить заняття за дистанційною формою навчання встановити 700 годин на 

навчальний рік. 

7.2.2 Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для 

студентів ННІ медсестринства переглянути робочі програми та затвердити їх у 

встановленому порядку. 

7.2.3 Студенти ННІ медсестринства (денна та дистанційна форми навчання) 

складатимуть у кінці кожного семестру заліково-екзаменаційну сесію (заліки, 

диф. заліки та іспити) з вивчених дисциплін відповідного навчального плану. 

7.2.4 Державною атестацією для медичних сестер першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти є комплексний кваліфікаційний тестовий іспит (ліцензійний 

інтегрований іспит Крок Б) і практично-орієнтований державний екзамен. 

7.2.5 Державною атестацією для медичних сестер другого (магістерського) 

рівня вищої освіти є публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

 

7.3. Стоматологічний факультет 

7.3.1 Студенти III-IV курсів стоматологічного факультету та факультету 

іноземних студентів впродовж двох тижнів до закінчення семестру повинні 

скласти об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) як допуск до 

складання заліково-екзаменаційної сесії. 

7.3.2 У зв’язку з реорганізацією кафедр, забезпечити викладання наступних 

дисциплін на кафедрі Неврології: 

– Неврологія в тому числі нейростоматологія (ІV курс стоматологічного 

факультету та факультету іноземних студентів) – 45 год, в тому числі 6 год. 

лекцій, 24 год. практичних занять. 

На кафедрі Психіатрії, наркології та медичної психології: 

– Психіатрія, наркологія (ІV курс стоматологічного факультету та факультету 

іноземних студентів) – 45 год, в тому числі 6 год. лекцій, 24 год. практичних 

занять; 

– Медична психологія (ІV курс стоматологічного факультету та факультету 

іноземних студентів) – 30 год, в тому числі 8 год. лекцій, 12 год. практичних 

занять; 

– Основи педагогіки. Основи психології (ІІІ курс стоматологічного факультету 

(нормативний термін навчання) – 45 год, в тому числі 12 год. лекцій, 8 год. 

семінарських занять; 

На кафедрі Фізіології з основами біоетики та біобезпеки: 
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Фізіологія (ІІ курс стоматологічного факультету, факультету іноземних 

студентів) – 180 год, в тому числі, 40 год. лекцій, 80 год. практичних занять 

Фізіологія (ІІ курс факультету іноземних студентів спеціальності 

221 «Стоматологія» (весняний набір) – 180 год, в тому числі, 40 год. лекцій, 

80 год. практичних занять у весняному семестрі 2017–2018 навчального року; 

Фізіологія (ІІ курс стоматологічного факультету) – 180 год, в тому числі, 40 год. 

лекцій, 80 год. практичних занять; 

Фізіологія (ІІ курс стоматологічного факультету нормативний термін навчання) 

– 180 год, в тому числі, 30 год. лекцій, 70 год. практичних занять 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (І курс 

стоматологічного факультету, факультету іноземних студентів) – 90 год, в тому 

числі, 20 год. лекцій, 20 год. семінарських занять; 

Етичні проблеми в медицині (І курс факультету іноземних студентів, 

спеціальності 221 «Стоматологія» (весняний набір) – 90 год, в тому числі, 

20 год. лекцій, 20 год. практичних занять в осінньому семестрі 2017–

2018 навчального року; 

Основи біоетики та біобезпеки (ІІІ курс стоматологічного факультету 

(нормативний термін навчання) – 45 год, в тому числі, 6 год. лекцій, 14 год. 

практичних занять; 

7.3.3 Студенти стоматологічного факультету та факультету іноземних студентів 

складатимуть ліцензійні інтегровані іспити „Крок-1” «Стоматологія»– на 3-му 

курсі, “Крок-2” «Стоматологія» – на 5-му курсі а також практично-

орієнтований державний іспит у формі комплексного державного іспиту з 

вказаних нижче дисциплін: 

1. Дитяча стоматологія. 

2. Ортопедична стоматологія. 

3. Терапевтична стоматологія. 

4. Хірургічна стоматологія. 

7.3.4 Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для 

студентів стоматологічного факультету організувати розробку робочих програм 

та їх затвердження у встановленому порядку. Декану факультету провести до 

01.09.2017 року перезарахування дисциплін для студентів, які вступили на 

другий курс з нормативним терміном навчання та розробити графік ліквідації 

академічної різниці, яка виникла внаслідок різниці навчальних планів.  

7.3.5 Клінічним кафедрам стоматологічного факультету внести зміни у робочі 

програми з дисциплін, включивши у них протоколи лікування та затвердити їх 

у встановленому порядку. 

 
 

7.4. Фармацевтичний факультет 

 

7.4.1 У зв’язку з реорганізацією кафедр, забезпечити викладання наступних 

дисциплін на кафедрі Психіатрії, наркології та медичної психології: 

– Психологія спілкування. Основи поведінки споживача у фармації (ІІ курс 

фармацевтичного факультету, факультету іноземних студентів ІІ курс 
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фармацевтичного факультету нормативний термін навчання) – 150 год, в 

тому числі 10 год. лекцій, 40 год. практичних занять; 

– Психологія спілкування. Основи поведінки споживача (ІІ курс 

фармацевтичного факультету (заочна форма навчання), ІІ курс 

фармацевтичного факультету нормативний термін навчання (заочна форма 

навчання) – 150 год, в тому числі 2 год. лекцій. 

На кафедрі Функціональної та лабораторної діагностики: 

– Лабораторна діагностика (ІV курс фармацевтичного факультету, факультету 

іноземних студентів) – 90 год, в тому числі, 10 год. лекцій, 30 год. практичних 

занять; 

Лабораторна діагностика (ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 

навчання) – 108 год, в тому числі, 4 год. лекцій, 12 год. практичних занять; 

На кафедрі Фізіології з основами біоетики та біобезпеки: 

Фізіологія (І курс факультету іноземних студентів, спеціальності «Фармація, 

промислова фармація) (весняний набір) – 90 год, в тому числі, 16 год. лекцій, 

44 год. практичних занять у весняному семестрі 2017–2018 навчального року; 

Фізіологія (І курс фармацевтичного факультету та факультету іноземних 

студентів, спеціальності «Фармація, промислова фармація) – 90 год, в тому 

числі, 16 год. лекцій, 44 год. практичних занять 

Фізіологія (І курс фармацевтичного факультету, заочна форма навчання) – 

90 год, в тому числі, 6 год. лекцій, 18 год. практичних занять; 

Фізіологія (І курс фармацевтичного факультету, заочна форма навчання 

скорочений термін) – 90 год, в тому числі, 6 год. лекцій, 18 год. практичних 

занять; 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (І курс 

фармацевтичного факультету, факультету іноземних студентів) – 90 год, в тому 

числі, 24 год. лекцій, 16 год. семінарських занять; 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (І курс 

фармацевтичного факультету, заочна форма навчання) – 90 год, в тому числі, 

4 год. лекцій, 6 год. практичних занять; 

Основи біоетики та біобезпеки (ІV курс фармацевтичного факультету, заочна 

форма навчання) – 54 год, в тому числі, 2 год. лекцій, 6 год. практичних занять; 

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (І курс 

фармацевтичного факультету, заочна форма навчання (скорочений термін 

навчання) – 90 год, в тому числі, 4 год. лекцій, 6 год. практичних занять. 

Студенти фармацевтичного факультету та факультету іноземних 

студентів 2015-2016 року вступу складатимуть ліцензійні тестові екзамени 

“Крок 1. Фармація” – на 3-му курсі. Студенти 2014-2015 року вступу заочної 

форми навчання ліцензійний тестовий іспит “Крок 1. Фармація” складатимуть 

на 4-му курсі. 

7.4.2. Атестація випускників (5курс) включає “Крок 2. Фармація” –у травні 

2018 р., та практично-орієнтований державний іспит у формі комплексного 

державного іспиту з вказаних нижче дисциплін: 

1. Фармацевтична хімія; 

2. Фармакогнозія; 

3. Технологія лікарських засобів; 
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4. Клінічна фармація; 

5. Організація та управління у фармації; 

та/або захищатимуть дипломні роботи. 

 

8. Під час навчання у вітчизняних та іноземних студентів ІІ-ІІІ курсів 

стоматологічного факультету за необхідності буде проводитися чотири пари в 

день. Про зміни в розкладах завчасно повідомлятиметься навчальним відділом.  

9. Відповідно до навчального плану, кожен студент повинен щорічно відвідати 

певну кількість елективних курсів відповідно до навчального плану з 

обов’язковим складанням заліків з них. 

10. Декани факультетів зобов’язані довести до відома студентів перелік курсів 

за вибором і організувати відвідування занять за визначеними ними курсами 

(курсом) за вибором відповідно до положення про вибіркові дисципліни у 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» прийнятого вченою радою університету 

Протокол №16 від 21.04.2016 р. та введеного в дію наказом ректора 

університету №164 від 21.04.2016 р. 

11. Затвердити курси за вибором для студентів медичного, стоматологічного, 

фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів: 

 

Медичний факультет 
222 «Медицина» (1-2 курси) 

Спеціальність – 7.12010001 – «Лікувальна справа» (3-6 курси) 

                       І курс 
1. «Правознавство» – 120  год. 

(20 год. аудиторних). 
Кафедра філософії та суспільних дисциплін 

IІ курс  

1. «Актуальні питання  

реабілітації та професійної 

орієнтації інвалідів» – 120 год. 

(20 год. аудиторних). 

Кафедра медичної реабілітації 

ІІІ курс 

«Клінічна біохімія» – 60 год. 

(24 год. аудиторних). 

Кафедра функціональної та лабораторної 

діагностики 

IV курс 

«Ендоскопія» – 30 год. (12 год. 

аудиторних). 

 

Кафедра Хірургії №1 з урологією та 

малоінвазивною хірургією імені професора 

Л.Я. Ковальчука 

V курс 

«Військово-польова хірургія» – 

45 год. (30 год. аудиторних). 

Кафедра травматології та ортопедії з військово-

польовою хірургією 

VІ курс 

1. «Актуальні питання гематології 

та трансфузіології» – 30 год. 

(12 год. аудиторних); 

Кафедра загальної хірургії 

2. «Медична реабілітація» – 

30 год. (18 год. аудиторних); 
Кафедра медичної реабілітації 

3. «Клініко-лабораторна Кафедра функціональної та лабораторної 
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діагностика у внутрішній 

медицині» – 30 год. (18 год. 

аудиторних). 

діагностики 

222 «Медицина» (1-2й курс) (весняний набір 2017 року) 

 

І курс 

1.«Етичні проблеми в медицині» –  

120 год. (38 год. аудиторних 

 

 

Кафедра фізіології з основами біоетики та 

біобезпеки 

 

ІІ курс 

1.«Актуальні питання реабілітації 

та професійної орієнтації 

інвалідів» – 120 год. (20год. 

аудиторних). 

 

Кафедра медичної реабілітації 

 

Медичний факультет 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» (1-й курс) 

227 «Фізична реабілітація» (2-й курс) 

                       І курс 
1.«Медична та біологічна хімія» – 

90  год. (42 год. аудиторних); 

2.«Основи здорового способу 

життя» – 90 (30 год. аудиторних); 

3.«Гігієна та основи екології» 

– 90 (42 год. аудиторних). 

4.«Академічне письмо» – 90 

(54 год. аудиторних); 

5.«Основи охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» – 90 (42 год. 

аудиторних). 

                       ІІ курс 
«Фармакологія (за професійним 

спрямуванням) – 165 (84 год. 

аудиторних); 

«Масаж та самомасаж» – 120 

(48 год. аудиторних); 

«Основи медичних знань» – 165 

(88 год. аудиторних). 

 

Кафедра загальної хімії 

 

Кафедра фізичної реабілітації, здоров'я людини 

та фізичного виховання 

Кафедра загальної гігієни та екології 

 

Кафедра української мови 

 

Кафедра медицини катастроф та військової 

медицини 

 

 

Кафедра фармакології з клінічною 

фармакологією 

 

Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини 

та фізичного виховання 

Кафедра медичної реабілітації 

 

 

Стоматологічний факультет 
221 «Стоматологія» (1-2-й курс) 

Спеціальність – 7.12010005 – «Стоматологія» (3-5 курси) 

І курс 

 «Правознавство» – 90  год. 

(40 год. аудиторних). 

Кафедра філософії та суспільних дисциплін 

ІІ курс 

«Основні технології виготовлення 

зубних протезів» – 90 год. (22 год. 

Кафедра ортопедичної стоматології 
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аудиторних). 

ІII курс 

«Побічна дія ліків» – 60 год. 

(18 год. аудиторних). 

Кафедра клінічної фармації 

IV курс 

«Сучасні технології 

суцільнолитого протезування» – 

60 год. (18 год. аудиторних). 

Кафедра ортопедичної стоматології 

V курс 

«Основи естетичної реставрації 

зубів» – 120 год. (18год. 

аудиторних). 

Кафедра дитячої стоматології 

 
221 «Стоматологія» (1-2й курс) (весняний набір 2017 року) 

 

І курс 

1.«Етичні проблеми в медицині» –  

90 год. (40 год. аудиторних). 

Кафедра фізіології з основами біоетики та 

біобезпеки 

ІІ курс 

1.«Основні технології 

виготовлення зубних протезів» – 

90 год. (22 год. аудиторних). 

 

Кафедра ортопедичної стоматології 

 

Фармацевтичний факультет 
226 «Фармація, промислова фармація» (1-й курс) 

226 «Фармація» (2-й курс) 

Спеціальність – 7.12020101 – «Фармація» (3-5 років) 

 

І курс 

1.«Біогенні елементи» – 150 год. 

(40 год. аудиторних); 

2.«Релігієзнавство» – 120 год. 

(40 год. аудиторних); 

3.»Сучасна цивілізація та 

культура» – 120 год. (40 год. 

аудиторних). 

Кафедра загальної хімії 

Кафедра філософії та суспільних дисциплін 

ІІ курс 

«Основи хімічної метрології» – 

90 год. (30 год. аудиторних). 

«Психологія спілкування. Основи 

поведінки споживача у фармації – 

150 год. (50 год. аудиторних). 

 

Кафедра фармацевтичної хімії 

 

Кафедра психіатрії, наркології та медичної 

психології 

 
ІІІ курс 

«Побічна дія ліків» – 120 год. 
(28 год. аудиторних). 

Кафедра клінічної фармації 

ІV курс 

1.«Фітотерапія» – 60 год. (30 год. 

аудиторних); 

2.«Взаємодія лікарських засобів» 

Кафедра клінічної фармації 
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– 90 год. (30 год. аудиторних) 

 

Фармацевтичний факультет 
226 «Фармація» (1-2й курс, весняний набір 2017 року) 

 

І курс 

1.«Біогенні елементи» – 150 год. 

(40 год. аудиторних); 

2.«Релігієзнавство» – 120 год. 

(40 год. аудиторних); 

3.»Сучасна цивілізація та 

культура» – 120 год. (40 год. 

аудиторних). 

Кафедра загальної хімії 

Кафедра філософії та суспільних дисциплін 

ІІ курс 

«Основи хімічної метрології» – 

90 год. (30 год. аудиторних). 

«Психологія спілкування. Основи 

поведінки споживача у фармації – 

150 год. (50 год. аудиторних). 

 

Кафедра фармацевтичної хімії 

 

Кафедра психіатрії, наркології та медичної 

психології 

 

 

12. Завідувачам кафедр підготувати робочі програми з елективних курсів, 

затвердити і подати у деканати відповідного факультету до 15.09.2016 р. 

13. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. та відповідно 

до «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачовського МОЗ України» 

встановити річне педагогічне навантаження професорсько-викладацького 

складу в обсязі: завідувач кафедри, професор, 520-600 год., завідувач кафедри, 

доцент 550-600 год., професор, 550-600 год., доцент, 560-600 год., старший 

викладач, асистент, 590-600 год. в межах ставок, виділених на кафедру 

навчальним відділом. 

Для викладачів, задіяних у підготовці фахівців за дистанційною формою, 

встановити річне педагогічне навантаження в обсязі 700 годин. 

Академічні групи студентів для денної форми навчання формувати по 13 

осіб. Для дистанційної форми навчання академічні групи формувати по 25 

студентів. 

14. У педагогічне навантаження враховувати години згідно «Норми часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи викладачів ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», які були 

затверджені на засіданні Вченої ради університету 30.04.2015 р. (протокол 

№15), розроблених на основі Закону України «Про вищу освіту» та наказу 

МОН України від 07.08.2002 р. №450. «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів».  
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Групи для проходження навчальної практики на медичному, 

стоматологічному та фармацевтичному факультетах, факультеті іноземних 

студентів формувати у складі до 25 студентів. 

15. Виконане педагогічне навантаження викладача включає фактично 

витрачений час на проведення занять і підтверджується первинними 

навчальними документами (журналами, відомостями педагогічного 

навантаження, індивідуальними планами, графіками, картами історій хвороб, 

актами, протоколами тощо). Середньотижнева тривалість робочого часу 

професорсько-викладацького складу – 30 год. 

16. Заступнику начальника навчального відділу Н.М. Гандзюк контролювати 

виконання педагогічного навантаження, проводити його щомісячний аналіз. 

17. Відповідальність за планування всіх видів діяльності та контроль за 

виконанням індивідуальних планів професорсько-викладацького складу і 

педагогічного навантаження покласти на директорів навчально-наукових 

інститутів та завідувачів кафедр. 

Проректорам затвердити індивідуальні плани роботи завідувачів кафедр. 

18. Помічнику проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, 

доц. О.З. Яремчук призначити наставників студентських груп. Виховну роботу 

наставникам проводити у вільний від аудиторних занять час. 

19. Директорам навчально-наукових інститутів та завідувачам кафедр 

забезпечити виконання затвердженого МОЗ України тематичного плану 

видання навчальної літератури у 2017 році. Подати пропозиції щодо 

тематичного плану на 2018 р. до 10.11.2017 року у видавництво 

«Укрмедкнига», науковому керівнику проф. М.О. Кашубі. 

20. Завідувачам кафедр оновити інформаційні стенди навчально-методичної 

документації та розмістити на них:  

– робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються на кафедрі. 

Розмістити у СДО Moodle кафедр: 

– робочі навчальні програми з дисциплін; 

– матеріали для студентів для підготовки до лекцій; 

– матеріали для студентів для підготовки до практичних занять; 

– презентації лекцій; 

– методичні вказівки; 

– графік чергування викладачів на кафедрі. 

Обновити сторінки для електронного запису студентів на відробки пропущених 

занять та консультації. 

 Оновити базу тестових завдань у СДО Moodle. Встановити можливості 

розширеного круглодобового навчального тестування. 

 Всім клінічним кафедрам до 01.09.2017 року доповнити матеріали 

підготовки до практичних занять даними діючих клінічних протоколів та 

стандартів діагностики та лікування. 

21. Завідувачам реорганізованих кафедр оформити на кафедрі навчально-

методичні кутки, де зберігати документацію згідно з переліком, що вказаний у 

Положеннях про теоретичну кафедру та про клінічну кафедру. 
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22. Завідувачам кафедр продовжувати вести листок щоденного обліку 

проведених занять для постійного моніторингу правильності ведення обліку та 

виконання педагогічного навантаження кожним викладачем кафедри. 

23. Запис поточних та передекзаменаційних консультацій проводити в 

журналах обліку відвідування та успішності студентів на окремій сторінці і 

підписувати відповідному викладачу. 

24. Завідувачу навчальної частини кафедри щомісячно перевіряти всі журнали 

обліку відвідування та успішності студентів на кафедрі, що підтверджувати 

записом «Перевірено» із зазначенням дати і особистим підписом. При 

необхідності вказуються недоліки, які треба усунути. Контроль за веденням 

журналів покласти на заступників директорів інститутів з навчальної частини 

та завідувачів кафедр. 

25. При проведенні заняття за методикою «єдиного дня» дозволити викладачам 

під час проведення занять ставити, у разі виробничої необхідності, два підписи 

з зазначенням кількості проведених кожним із них годин. 

26. Начальнику навчального відділу А.І. Машталіру у розкладі занять 

передбачити одночасний прихід на кафедру груп не більше ніж виділених 

ставок викладачів. У випадку неможливості провести корекцію одночасного 

приходу на кафедру академічних груп студентів, частину занять переносити на 

четверті пари для студентів, які навчаються за стрічковою системою розкладу 

занять. 

27. Деканам факультетів забезпечити приймання річних звітів про діяльність 

кафедр університету до 29 червня 2018 року. 

27.1. Річний звіт про діяльність кафедри подається у навчально-методичний 

кабінет особисто завідувачем. Він складається з наступних частин:  

- статистичний звіт; 

- звіт про діяльність кафедри у 2017-2018 н.р. з додатком розроблених 

навчально-методичних матеріалів, що планувались до виконання; 

- план роботи кафедри за 2017-2018 н.р. з відмітками про виконання заходів; 

- затверджений план роботи кафедри на 2018-2019 н.р.; 

- протоколи методичних нарад за 2017-2018 н.р.; 

- індивідуальні плани завідувача кафедри і професорсько-викладацького складу 

кафедри з відмітками про виконання запланованих заходів у 2017-2018 н.р. і 

плануванням заходів на 2018-2019 н.р.; 

- звіт про виконання річного педагогічного навантаження професорсько-

викладацьким складом за 2016-2017 н.р.; 

- планування педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом 

кафедри на 2018-2019 н.р. (за розгорнутою формою); 

- типова навчальна програма (з кожної дисципліни, що викладається на 

кафедрі); 

- робоча навчальна програма (з кожної дисципліни, що викладається на 

кафедрі), включаючи тематичні плани лекцій, практичних (семінарських) 

занять та СРС; 

- план підготовки до видання навчальної, навчально-методичної, наукової 

літератури на 2018-2019 н.р. 
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28. Завідувачам кафедр продовжити роботу над створенням блоку основної 

навчально-методичної документації з кожної дисципліни, що викладаються на 

кафедрі в 2017-2018 н.р.: 

- типова навчальна програма, що затверджена МОЗ України (при її відсутності - 

тимчасова програма, яку підготував колектив кафедри); 

- робоча програма з кожної дисципліни і для кожного факультету окремо з 

повним методичним забезпеченням; 

- банк тестових питань та тестових завдань для проведення диференційованих 

заліків та іспитів; 

- перелік екзаменаційних питань з дисципліни, з якої згідно навчального плану 

передбачено іспит. 

29. Завідувачам кафедр у 2017-2018 н.р. продовжувати викладання відповідних 

предметів на кафедрах на засадах наукової доказовості згідно з методичними 

рекомендаціями, клінічними протоколами та стандартами медичних технологій. 

Підготувати всю навчально-матеріальну базу, підготувати до роботи 

навчальне та наукове обладнання, роботу комп’ютерних та тренажерних класів, 

і створити належні умови для індивідуальної та самостійної роботи студентів. 
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Затверджено рішенням Вченої ради від 30.08.2017 р., протокол № 1 

 

План заходів для підготовки та організації проведення 2017/2018 навчального 

року у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1. Розглянути питання підготовки 

університету до 2017/2018 навчального 

року на засіданнях вченої ради 

університету, ректорату, вчених рад 

факультетів, залучивши до участі в них 

керівників структурних підрозділів з 

питань охорони здоров’я обласних та 

міських державних адміністрацій, 

місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування, науково-дослідних 

установ, закладів охорони здоров’я, 

громадських організацій, представників 

органів студентського самоврядування 

та іноземних земляцтв. 

До 

15 вересня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

проф. А.Г. Шульгай 

2. Забезпечити проведення урочистих 

заходів з нагоди Дня знань 

До 

01 вересня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

проф. А.Г. Шульгай 

3. Доповнити навчально-методичні 

матеріали, які розташовані в СДО  

Moodle новими даними сучасних 

протоколів лікування та стандартів 

діагностики. 

До 

01 вересня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

проф. А.Г. Шульгай 

4. Удосконалити систему щорічного 

оцінювання здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників 

університету. 

До  

01 грудня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

проф. А.Г. Шульгай; 

проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

5. 

Здійснювати підготовку 

висококваліфікованих фахівців, 

здатних до професійної діяльності 

згідно з сучасними стандартами 

надання медичної допомоги; 

здійснювати пошук новітніх 

інноваційних підходів для підвищення 

якості підготовки лікарів (провізорів) 

на додипломному та післядипломному 

етапах; формувати мотивацію лікарів 

 

 

 

Постійно 

Декани факультетів:  

медичного факультету 

– доц. Г.А. Крицька; 

стоматологічного 

факультету – 

доц. С.І. Бойцанюк; 

фармацевтичного 

факультету – 

доц. Д.Б. Коробко; 

факультету іноземних 
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(провізорів) до постійного 

самовдосконалення та безперервного 

професійного розвитку. 

студентів –

проф. П.Р. Сельський. 

Директор ННІ 

медсестринства – 

доц. С.О. Ястремська; 

Директор ННІ ПО –

доц. Р.В. Свистун  

6. Забезпечити проведення провідними 

педагогічними та науково-

педагогічними працівниками 

регіональних науково-практичних 

семінарів для лікарів та молодших 

медичних спеціалістів з метою 

поліпшення якості практичної 

підготовки фахівців первинної ланки 

охорони здоров'я, зокрема лікарів 

загальної практики – сімейних лікарів, 

лікарів станцій (відділень) швидкої та 

невідкладної медичної допомоги, з 

урахуванням критеріїв та вимог 

Директиви Європейського Союзу 

2005/36/ЄС, глобальних стандартів 

підвищення якості медичної освіти, 

Європейських стандартів підготовки 

сімейних лікарів (WFME 2009 WONSA 

2013), а також медичних сестер та 

фельдшерів. 

Протягом 

2017-2018 

навчального 

року 

Директор ННІ ПО –

доц. Р.В. Свистун 

8. Дооснастити навчально-практичний 

центр симуляційного навчання 

сучасними манекенами і тренажерами, 

необхідними для відпрацювання 

студентами та лікарями-інтернами 

практичних навичок,  передбачених 

стандартом освітньої програми 

До 

01 грудня 

2017 р 

Проректор з науково-

педагогічної  та 

лікувальної роботи 

проф. С.Й. Запорожан 

9.  Ліцензувати освітню діяльність за 

освітньо-професійною програмою 

бакалавра та магістра спеціальності 

229 «Громадське здоров’я»  

До  

01 грудня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай 

10.  Запровадити об’єктивний 

структурований клінічний іспит для 

лікарів-інтернів, які навчаються за 

спеціальностями «Лікувальна права», 

«Стоматологія» 

До  

01 червня 

2018 року 

Директор ННІ ПО –

доц. Р.В. Свистун 

11.  Розробити інтерактивні навчальні 

курси на базі платформи Moodle для 

лікарів-курсантів навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти 

До  

30 грудня 

2017 року 

Директор ННІ ПО –

доц. Р.В. Свистун 
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12. Оперативно вносити зміни до змісту 

програм додипломної та 

післядипломної підготовки лікарів та 

провізорів з урахуванням профільних 

рекомендацій фахівців Української 

військово-медичної академії. 

Протягом 

року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай 

13. Затвердити рішенням вченої ради 

перелік спеціалізацій у рамках 

спеціальностей «Медицина», 

«Стоматологія», «Фармація», 

«Промислова фармація», 

«Медсестринство», «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

До 

01 лютого 

2018 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай 

14. Розробити та затвердити рішенням 

вченої ради університету концепцію 

діяльності ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 

2018-2022 роки 

До 

01 грудня  

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай 

15. Забезпечити оновлення фахівцями 

опорних кафедр освітніх програм з 

дисциплін додипломної підготовки 

медичних та фармацевтичних фахівців 

з урахуванням сучасних вимог до 

організації освітнього процесу. Під час 

підготовки примірних програм з 

навчальних дисциплін, навчальних 

планів додипломної підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня 

освіти за усіма спеціальностями галузі 

знань 22 «Охорона здоров'я» другого 

року навчання 2017-2018 навчальному 

році врахувати форму примірної 

програми з дисципліни згідно 

рекомендацій МОЗ України від 

26.07.2016 №23-Ш-9/268 

До  

30 вересня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай; 

Завідувачі опорних 

кафедр 

16. Розпочати підготовку фахівців з вищою 

освітою на третьому (освітньо-

науковому) рівні за спеціальністю 

«Біологія». Забезпечити здобувачів 

освіти необхідними навчальними та 

методичними матеріалами 

До  

01 жовтня 

2017 року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

17. Збільшити залучення коштів на 

видання та закупівлю навчально-

методичної літератури. 

Протягом  

2017-2018 

навчального 

року 

Заступник ректора з 

економічних питань 

О.Б. Члек  

18. Сформувати загальноуніверситетський 

трьохрічний перспективний план 

До 

01 листопада 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  
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підготовки та видання підручників та 

посібників науково-педагогічними 

працівниками кафедр одноосібно, або в 

співавторстві з провідними науковцями 

інших ВНЗ. 

2017 року проф. А.Г. Шульгай 

19. Забезпечити якісну підготовку 

рукописів, у тому числі електронних 

підручників і посібників, та їх належну 

експертизу; продовжити придбання 

сучасних підручників і посібників, у 

тому числі на електронних носіях з 

урахуванням відповідно до потреб 

суб’єктів навчання.  

До  

01 липня 

2018 року 

Науковий консультант 

видавництва 

«Укрмедкнига» 

проф. М.О. Кашуба 

20. Створити авторські колективи щодо 

підготовки підручників та навчальних 

посібників, а також електронних 

засобів медичного забезпечення 

освітнього процесу з врахуванням 

методичних рекомендацій «Підготовка 

електронних видань, дидактичних 

матеріалів, електронних навчальних 

посібників та підручників у вищих 

медичних навчальних закладах», які 

затверджені МОЗ України 

17.09.2015 року  

До 

01 грудня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай 

21. Забезпечити якісну роботу студентів у 

навчально-практичних центрах та 

центрах стимуляційного навчання. 

Постійно Декани факультетів 

22. Здійснювати ефективне 

функціонування системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату в  

наукових і науково-методичних працях 

науково-педагогічних працівників 

університету та студентів відповідно до 

законодавства, дотримуватися 

принципів академічної доброчесності. 

Протягом 

року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

23. Активізувати роботу щодо публікацій 

результатів наукових досліджень, 

виконаних в університеті, у 

вітчизняних та іноземних періодичних 

виданнях, що цитуються 

науковометричними базами Scopus та 

Web of Science. Стимулювати 

науковців університету та наукові 

колективи, які мають високі показники 

Протягом 

року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 



 29 

індексу Гірша (h-індекс), забезпечують 

високий рівень наукових досліджень та 

конкурентоспроможних розробок 

фундаментального та прикладного 

характеру. 

24 Забезпечити дієвий резерв на посади 

завідувачів кафедр, особливу увагу 

звернути на кафедри, які очолюють 

особи пенсійного віку. Стимулювати 

науково-педагогічних працівників 

здобувати ступінь доктора філософії та 

доктора наук. 

Постійно Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

25. Здійснювати ефективний моніторинг 

якості науково-педагогічного 

персоналу університету шляхом 

рейтингування діяльності науково-

педагогічних працівників і кафедр з 

урахуванням показників для 

визначення рівня наукової та 

професійної активності науково-

педагогічних працівників, які 

затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 року 

№1187 «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти». 

Протягом 

навчального 

року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай; 

проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

26. Науковому відділу здійснювати 

контроль ефективності винахідницької 

роботи науковців університету. 

Звертати увагу винахідників на 

пріоритетність розробок інноваційних 

проектів і необхідність першочергового 

патентування речовин і моделей 

(зразків продукції та апаратури). 

Протягом 

року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

27. З метою збільшення академічної 

мобільності студентів та викладачів 

університету забезпечити розширення 

співпраці з провідними науковими та 

освітніми закладами інших країн. 

Ширше залучати викладачів 

університету до читання лекцій та 

стажувань в закордонних навчальних 

закладах. Розробити заходи 

стимулюючого характеру щодо участі 

студентів у міжнародних студентських 

Протягом 

року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 
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наукових конференціях 

28 Залучати науково-педагогічних 

працівників до участі в міжнародних 

освітніх та наукових програмах, які 

підтримані відповідними грантами, 

продовжувати роботу з пошуку 

партнерів для реалізації наявних 

проектів з європейським партнерством 

у рамках програми «Горизонт-2020». 

Європейських програм стажування та 

академічного обміну (Erasmus Mundus, 

Erasmus+, та інших). Інтенсифікувати 

роботу щодо виконання спільних 

наукових досліджень з науково-

дослідними інститутами та вищими 

медичними навчальними закладами 

України і зарубіжних країн  

Протягом 

року 

Проректор з наукової 

роботи  

проф. І.М. Кліщ 

29. Розширити коло університетів-

партнерів щодо спільних освітніх 

програм. Організувати коротко- і 

довготривалі стажування науково-

педагогічних працівників університету 

на навчальних та клінічних базах 

університетів-партнерів. 

Протягом 

року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  

проф. А.Г. Шульгай; 

Керівник 

міжнародного відділу. 

30. Здійснювати підготовку студентів до 

ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок» у кілька етапів – самостійна 

роботи та вивчення студентами 

тестових завдань; робота студентів на 

кафедрах; контроль навчально-

пізнавальної діяльності студентів з 

підготовки до «Кроку» шляхом 

проведення комплексних контрольних 

робіт (діагностично-тренінгові 

тестування та підсумковий 

(ректорський) тестовий контроль 

студентів); структуроване проведення 

пілотних тестових іспитів, аналогічних 

іспиту «Крок-1»,«Крок 2». «Крок-3»  

профільними кафедрами відповідно до 

навчальних дисциплін 

Протягом 

року 

Завідувачі кафедр 

Декани факультетів 

31. З метою покращення виступів 

студентів університету в ІІ турі 

Всеукраїнських олімпіад, як із 

профільних дисциплін так із 

Постійно Завідувачі кафедр 

Декани факультетів 



 31 

непрофільних дисциплін, необхідно 

удосконалити механізм відбору та 

проведення першого туру олімпіад та 

підготовку до другого Всеукраїнського 

туру предметних олімпіад.  

32. Забезпечити вчасне оновлення, подання 

актуальної інформації на офіційний 

Web-сайт всіма підрозділами 

університету. 

Постійно Проректор з наукової 

роботи 

проф. І.М. Кліщ 

33. Лікувальному відділу проводити 

контроль за своєчасним проходженням 

атестації на лікарські категорії науково-

педагогічних працівників клінічних 

кафедр. Збільшити кількість 

позаштатних обласних спеціалістів 

управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації з числа 

викладачів університету. 

Постійно  Проректор з науково-

педагогічної та 

лікувальної роботи  

Проф. С.Й. Запорожан 

34. Проводити капітальні та поточні 

ремонти будівель і приміщень 

навчально-житлового призначення та 

енергозберігаючого обладнання; 

впорядкувати навчальні корпуси, 

привести стан гуртожитків у 

відповідність до санітарних норм 

проживання, першочергово 

забезпечивши готовність університету 

до роботи у зимовий період. 

 

 

 

 

До  

16 жовтня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань 

Доц. О.Б. Слабий 

35. Забезпечити виконання капітальних 

ремонтно-будівельних робіт згідно 

затвердженого титульного переліку на 

2017 рік. 

 

До 31 грудня 

2017 року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань 

Доц. О.Б. Слабий 

36. Першочергово спрямовувати кошти 

загального та спеціального фондів 

державного бюджету на поліпшення 

соціального захисту студентів та 

працівників університету. 

Протягом 

року 

Головний бухгалтер 

 

37. З метою запобігання та протидії 

корупції: проводити постійну 

роз’яснювальну роботу серед 

викладачів і студентів та вживати 

дієвих заходів щодо упередження 

корупційних правопорушень; спільно з 

громадськими організаціями, органами 

Протягом 

року 

Начальник 

юридичного відділу  

Н.В. Цпін 
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студентського самоврядування та 

представниками іноземних земляцтв 

протягом навчального року проводити 

анонімне анкетування студентів щодо 

фактів корупційних діянь та 

хабарництва. Уразі виявлення 

корупційних правопорушень вживати 

відповідних заходів згідно з 

законодавством. 

38. Створити відділ паспортно-візової 

служби для іноземних громадян, які 

навчаються в університеті. 

До 

01 вересня 

2017 р. 

Декан факультету 

іноземних студентів 

Проф. П.Р. Сельський 

39. Здійснювати заходи щодо організації 

студентського дозвілля шляхом 

створення належних умов харчування 

та відпочинку студентів, залучення їх 

до участі у творчих самодіяльних 

колективах, спортивних секціях тощо.  

Протягом 

року 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань 

Доц. О.Б. Слабий; 

Помічник проректора 

з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань  

Доц. О.З. Яремчук 

40. Сприяти роботі органів студентського 

самоврядування, студентських 

наукових товариств. 

Постійно Помічник проректора 

з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань 

Доц. О.Б. Слабий; 

голова студради; 

голова НТС. 

41.  Забезпечити подальшу діяльність в 

університеті груп милосердя та 

волонтерських загонів студентів та 

лікарів-інтернів для надання допомоги 

лікувально-профілактичним та 

соціальним закладам (установам), 

хоспісам, учасникам АТО, ветеранам 

війни та праці, переселенцям, 

малозабезпеченим верствам 

населення, дітям позбавленим 

батьківського піклування, сиротам. 

Протягом 

року 

Помічник проректора 

з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань  

Доц. О.З. Яремчук 

42. Вживати заходів щодо пропагування 

серед студентської молоді засад 

здорового способу життя; залучати 

студентів до роботи для впорядкування 

студентських гуртожитків; 

Постійно  Помічник проректора 

з науково-

педагогічної роботи та 

соціальних питань  

Доц. О.З. Яремчук; 

Дирекція студмістечка 

43. Здійснювати заходи щодо гарантування До 01 липня Декан факультету 
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безпеки перебування іноземних 

студентів на території України, 

недопущення виникнення конфліктних 

ситуацій та протиправних діянь, 

проведення відповідної виховної 

роботи  

2018 року іноземних студентів 

проф. П.Р. Сельський 

44. Забезпечувати оперативне вирішення 

побутових та соціальних проблем 

вітчизняних та іноземних студентів, 

дотримання вимог міждержавних 

договорів та угод. 

Постійно Декани факультетів 

45. Впровадити у освітній  процес 

програми спеціалізації, 

передатестаційних циклів, курсів 

тематичного удосконалення та 

стажування Міжнародну класифікацію 

первинної медичної допомоги другого 

перегляду. 

До 

01.09.2017 

року 

Директор ННІПО  

доц. Р.В. Свистун 

46. Забезпечувати подальше вивчення 

питань військової тематики у 

програмах післядипломної підготовки 

лікарів, належний контроль якості 

викладання навчальних програм 

Протягом 

року 

Начальник 

навчального відділу 

Машталір А.І. 

47. Збільшити кількість підручників на 

електронних носіях 

Протягом 

року 

Директор бібліотеки 

48. Проводити внутрішній моніторинг 

якості освітньої діяльності та 

удосконалювати систему управління з 

урахуванням вимог Закону України 

«Про вищу освіту». 

Протягом 

року 

Проректор з науково-

педагогічної 

діяльності проф. А.Г. 

Шульгай 

49. Запровадити на кафедрах ННІПО  

сучасну комп’ютерну адаптивну 

систему контролю знань осіб. Які 

навчаються на післядипломному рівні, 

для усіх форм проведення іспитів. 

Протягом 

року 

Директор ННІПО 

Доц. Р.В. Свистун 

50. Забезпечити контроль за викладанням 

наскрізних програм: 

- «Підготовка студентів медичних 

факультетів вищих медичних 

навчальних закладів та закладів 

післядипломної освіти для 

оволодіння практичними 

навичками та методиками, 

необхідними для подальшої 

роботи на посадах лікарів за 

 

 

Протягом 

року 

Начальник 

навчального відділу 

Машталір А.І. 
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спеціальністю «Загальна 

практика – сімейна медицина»; 

- Паліативна та хоспісна 

допомога»; 

- програма «Послідовного 

вивчення основ 

трансплантології»; 

- «Профілактика ВІЛ-інфікування, 

попередження передачі ВІЛ від 

матері до дитини, діагностика, 

лікування ВІЛ-інфікованих та 

соціально-психологічна 

підтримка людей, що живуть з 

ВІЛ» 

 

 

 


