
ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015- 

2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК І ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ  
       звітна доповідь ректора ТДМУ, професора Михайла Корди  
 

Шановні делегати конференції трудового колективу університету, 

шановні члени Вченої ради, шановні колеги! 

У 2015-2016 навчальному році значного покращання зазнала 

матеріально-технічна база університету, зміцнився кадровий склад,  

ліцензовано підготовку фахівців з вищою освітою за другим (магістерським) 

та  третім (освітньо-науковим) рівнями, підготовлено до початку роботи 

стоматологічне відділення університетської клініки, прийнято ряд важливих 

рішень та положень на виконання  Закону України «Про вищу освіту», 

затверджено склад наглядової ради університету. Результати спільної праці  

всього колективу увінчалися вагомими успіхами.   

Вже впродовж трьох років університет утримує лідерські позиції серед 

вищих медичних навчальних закладів. За результатами   галузевого 

моніторингу діяльності вищих медичних навчальних закладів та закладів 

післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України за основними 

показниками діяльності у 2015 році ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» посів перше 

місце. 

Міжнародний освітній портал «4 International Colleges & Universities» 

оприлюднив черговий рейтинг вищих навчальних закладів. Серед 148 

вітчизняних ВНЗ, які увійшли до цього рейтингу, Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Горбачевського посів 13-е загальне місце, а 

серед  вищих медичних навчальних закладів МОЗ України – ми на 1-му 

місці. Рейтинг ведеться з 2005 року, він оновлюється кожних півроку та 

ранжує більше 12200 освітніх закладів у 200 країнах світу.  

Досягнення  нашого  колективу   були оцінені на високому рівні в колі 

європейських університетів.  Рішенням від 9 березня 2016 року 

Тернопільський державний медичний університет прийнято до членства у 

Європейській асоціації університетів,  яка об’єднує понад 850 навчальних 

закладів з 47 країн. В рамках асоціації здійснюється активна підтримка 

університетів у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.  

На виконання Закону України «Про вищу освіту» для нагляду за 

управлінням майном університету, додержанням мети його створення, 

рішенням вченої ради сформовано склад наглядової ради. Відбулося 

засідання  наглядової ради, на якому її головою обрано  українського 

підприємця, Героя України Гадза Петра Івановича.  

За звітний період було створено громадську організацію «Асоціація 

випускників Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського». Для цього були проведені збори випускників всіх років 

випуску, які одноголосно проголосували за створення асоціації, обрали її 

голову, секретаріат та ревізійну комісію. Потрібно зауважити, що створення 

Асоціації випускників є важливим кроком на шляху налагодження та 



розширення зв’язків між випускниками університету, сприятиме розвитку 

ділового співробітництва, удосконаленню системи підготовки медичних 

кадрів, розвитку зв’язків з іншими громадськими організаціями та співпраці 

між вищими медичними навчальними закладами. 

Приємно повідомити, що Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Горбачевського - один з десяти українських вищих 

навчальних закладів, які беруть участь в Проекті сприяння доброчесності в 

Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). Цей 

проект реалізовується Американськими радами з міжнародної освіти у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки 

Посольства США. Основна мета проекту пов’язана із запровадженням  

академічної, фінансової та кадрової автономії в університетах відповідно до 

Закону України   «Про вищу освіту». В рамках реалізації цього напряму 

університет з робочою поїздкою відвідав координатор Проекту сприяння 

академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Тарас Тимочко, радник з 

питань культури Посольства США в Україні Конрад Тьорнер. 

Великий об’єм робіт проведено для покращання якості практичної 

підготовки студентів стоматологічного факультету. Отримано ліцензію на 

медичну практику у стоматологічному відділенні. Вже незабаром викладачі 

стоматологічних кафедр зможуть виконувати лікувальне навантаження на 

власній клінічній базі. Розширилися навчальні площі для кафедр 

стоматологічного факультету, проведено капітальний ремонт 

стоматологічного відділення університетської клініки, створено два 

навчально-практичні центри симуляційного навчання для студентів-

стоматологів. 

Для покращання практичної підготовки студентів медичного 

факультету у відремонтованих приміщеннях навчального корпусу, що 

розташований за адресою вул. Чехова, 3,  створено навчально-практичний 

центр стимуляційного навчання. В центрі створено тематичні кімнати за 

різними напрямками медицини, які оснащено відповідними манекенами і 

муляжами.   

У 2015-2016 навчальному році в експлуатацію введено новий 

навчальний корпус №11, який розташований на вул. Дорошенка, 7. У даному 

корпусі розташовано кафедри української мови, іноземних мов, філософії та 

суспільних дисциплін, медичної фізики діагностичного та лікувального 

обладнання, медицини катастроф та військової медицини. 

Велика робота проведена по завершенню ремонту,  впорядкуванню  та 

забезпеченню меблями і оргтехнікою університетської бібліотеки. У червні 

2016 року у приміщенні читального залу було проведено засідання вченої 

ради та офіційно відкрито оновлену бібліотеку. 

 За звітний період перереєстровано спеціалізовану вчену раду за 

спеціальністю «Біохімія» і отримано дозвіл на захист дисертаційних робіт з 

даної спеціальності для здобуття наукового ступеня кандидата медичних та 

кандидата біологічних наук. 



У 2015-2016 навчальному році підписано 9 угод про міжнародну 

співпрацю, зокрема, з Державним Університетом Мюрея (США), 

Університетом ім. ГрентаМакЮена (Канада), Саскачеванською політехнікою 

(Канада), Університетом Реджайни (Канада), Університетом Акону 

(Німеччина),  Інститутом медицини села (Польща), Поморською академією в 

Слупську (Польща) і ін. Укладено договори про отримання подвійних 

дипломів з Вищою школою безпеки (Польща) та з Державною вищою 

школою ім. Івана Павла ІІ (Польща). За цим договором троє студентів 

нашого університету отримали стипендії і вступили до польського 

навчального закладу  на безкоштовну форму навчання. 

Тернопільський державний медичний університет є учасником 

міжнародного проекту Erasmus Mundus MEDEA, який фінансується 

Євросоюзом. В рамках цього проекту впродовж осіннього семестру 2015-

2016 навчального року в університетах Європи перебували на навчанні 5 

студентів ТДМУ, 1 викладач університету проходив стажування впродовж 1 

місяця на навчально-клінічних базах Університету Арістотеля у Тессалоніках  

(Греція), 2 представники університету проходили стажування за PhD-

програмою в Університеті Перуджі (Італія) впродовж 6 та 18 місяців, 1 

викладач отримав стипендію на стажування за post-PhD програмою в 

університеті Поля Сабатьє (Франція) впродовж 10 місяців. Загальна вартість 

грантової підтримки від Євросоюзу, яку отримали представники ТДМУ для 

здійснення запланових програм, складає понад 1 млн. 500 тис. грн. 

У рамках програми «Fulbright Scholar» завідувач кафедри загальної 

хімії д.б.н. Г.І. Фальфушинська стажувалася протягом дев’яти місяців  в 

Університеті Північної Кароліни (США).  

Для покращання практичної підготовки майбутніх лікарів університет 

підписав угоду з польською компанією «MedlineSp. Z.O.O.» щодо створення 

симуляційного центру за рахунок грантового фінансування  Євросоюзом.  

Розпочато співпрацю з вищими медичними навчальними закладами 

Туреччини у рамках проекту «Mevlana Exchange Program».  

Відповідно до угоди між Державною Вищою школою імені Папи 

Іоанна Павла ІІ (Польща) та Тернопільським державним медичним 

університетом імені І. Я. Горбачевського розпочато роботу над спільними 

україно-польськими науковими проектами, а саме «Дослідження 

епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу», «Вивчення 

латентної форми туберкульозу у осіб старшого віку та осіб, які знаходяться в 

місцях позбавлення волі», «Активність фізична і режим харчування в 

залежності від стилю життя студентів медичного університету в м. 

Тернополі», «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю 

життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя». На основі  отриманих 

спільних досліджень в університеті створено «Регіональний науково-

дослідний центр з дослідження проблем бореліозу». 

Для реалізації проекту «Сестринська ініціатива – медсестри щодо 

полегшення психічної травми» отримано грант Посольства Канади в Україні. 



Університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні 

Роман Ващук, який високо оцінив нашу роботу щодо реалізації проекту. 

 У 2015-2016 навчальному році частими гостями університету були 

професори  та провідні науковці із Європи та Америки. Лекції для студентів 

та викладачів прочитали: професор Віденського медичного 

університету Гаральд Тойсфельбауер (Австрія) ; директор з досліджень та 

розвитку Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., голова Міжнародної робочої 

групи з екологічного здоров’я дітей Андрій Корчевський (США); президент 

Університету імені Грента МакЮена, д-р Девід Аткінсон (Едмонтон, 

Канада); ректор Державної Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій 

Підлясці професор Йозеф Бергер (Польща); фахівці Університету Мюррея 

(Кентукі, США) – професор зі спортивної медицини, координатор програми 

медичної освіти у спорті та атлетиці, доктор Прісцила Двеллі та професор 

здоров’я громади та суспільства, директор програми здоров’я громади та 

суспільства, доктор Міранда Сью Террі  та інші. 

Викладачі нашого університету читали лекції у Поморській академії в 

Слупську (Польща), Вищій школі імені Папи Римського Івана Павла ІІ (Біла 

Подляска, Польща), університеті  у  Бєльсько-Бялій (Польща), Тбіліському 

медичному університеті. 

Навчально-оздоровчий комплекс «Червона Калина» став основною 

базою для підготовки та тематичного удосконалення викладачів кафедр 

військової медицини. Такі курси проведено у червні 2016 року разом із 

військово-медичною академією. Для студентів із Донецького національного 

медичного університету імені М.Горького  нашими  інструкторами 

проведено курси домедичної допомоги. Неодноразово базу навчально-

оздоровчого комплексу «Червона калина» для вдосконалення навичок з 

тактичної медицини використовувала організація «Білі берети»,   

представники військових частин, національної поліції, ДУК «Правий 

сектор».  

Важливою подією для університету стало проведення на базі НОК 

«Червона калина» розширеного засідання виїзної колегії Міністерства 

охорони здоров’я України. Захід був присвячений особливостям 

функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та 

співпраці з об’єднаними територіальними громадами.     

12–13.05.2016 року на базі НОК «Червона Калина» відбулася  чергова 

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання якості медичної освіти». У роботі конференції взяли 

участь представники МОЗ України, ректори,  члени координаційної групи 

для формування переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», 

голови та заступники голів робочих груп з формування пропозицій до 

стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», 

проректори з науково-педагогічної роботи (перші проректори), голови 

підкомісій Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення Міністерства освіти та науки України, проректори з наукової 



роботи, проректори (декани) з міжнародних зв’язків,  представники ради 

молодих вчених при МОЗ України, представники студентської ради при МОЗ 

України, директори медичних коледжів та медичних училищ. На конференції 

були затверджені стандарти підготовки фахівців з вищою освітою за всіма 

спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я». 

У жовтні 2015 року на  базі університету відбувся ІХ з’їзд 

інфекціоністів України, який мав широке міжнародне представництво. 

Приємно відмітити, що впродовж тривалого часу Всеукраїнську асоціацію 

інфекціоністів продовжує очолювати член-кореспондент НАМН України, 

завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології,   професор Михайло 

Андрейчин.   

23 червня 2016 року у палаці культури «Березіль» відбулося урочисте 

засідання Вченої ради, приурочене 56-му випуску лікарів  медичного 

факультету, 8-му випуску лікарів  стоматологічного факультету, 12 випуску 

провізорів, 1 випуску фахівців з фізичної реабілітації за спеціальністю 

«Здоров’я людини», випуску медичних сестер, медичних сестер-бакалаврів, 

медичних сестер-магістрів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».  

Добра теоретична і практична підготовка наших студентів допомогла 

студентській команді університету здобути перемогу під час VI 

Всеукраїнського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги 

«Слобожанські медичні ралі». У загальному підсумку команда ТДМУ 

виборола перше місце. 

У звітному періоді значні здобутки були і у гуманітарній місії 

університету. Так, студентами та працівниками університету проведено ряд 

благодійних заходів, більшість з яких були спрямовані на допомогу  жителям 

Донецької та Луганської областей, медичним університетам даних областей, 

а також воїнам української армії, яких за звітний період проведено понад 

тридцять. Протягом 2015-2016 навчального року студенти працювали 

волонтерами у зоні проведення антитерористичної операції, волонтерами-

інструкторами з навчання навикам надання першої домедичної допомоги, 

евакуації поранених з поля бою.  

Клінічний ординатор кафедри анестезіології та реаніматології   Тетяна 

Потупалова, яка як лікар санітарного вертольоту «Мі-8» здійснила 92 

вильоти та надала медичну допомогу понад 600 пораненим і хворим у зоні 

АТО, нагороджена орденом  «За мужність» ІІІ ступеня. Доцент кафедри 

травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією Ігор Кулянда, 

який був мобілізований і служив у зоні АТО, нагороджений відзнакою 

Міністерства оборони України - нагрудним знаком «За військову доблесть» 

У квітні 2017 року виповнюється 60 років з дня заснування 

Тернопільського державного медичного університету. Вченою радою 

розроблено та затверджено комплекс заходів   щодо проведення  

урочистостей з підготовки до святкування  60-річчя, виконаня яких 

розпочато у лютому 2016 року. 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

У 2015–2016 навчальному році в університеті продовжувалося 

удосконалення навчального процесу, проведено ліцензування  підготовки 

фахівців з вищою освітою на другому  (магістерському) та третьому ( 

освітньо-науковому) рівні за спеціальностями галузі знань «Охорона 

здоров’я» - «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» - відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України №266 від 29 квітня 2015 року. 

На основі освітніх програм спеціальностей розроблено робочі 

навчальні плани для студентів 2016 року вступу. Робочі навчальні плани з 

дисциплін «Медицина», «Стоматологія», «Фармація», «Медсестринство», 

«Фізична реабілітація» на  2016–2017 навчальний рік, з урахуванням 

стандартів підготовки здобувачів вищої освіти затверджені на засіданні 

Вченої Ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» 31.05.2016 Протокол №18.   

Вимоги сьогодення та існуючий дефіцит медичних кадрів з фізичної 

реабілітації вимагають спеціалізованої підготовки на більш високому рівні. У 

зв’язку з цим завданням університету на 2016-2017 навчальний рік буде 

розробити освітню програму підготовки фахівців з вищою освітою на 

другому (магістерському) рівні  та отримати на їхню підготовку ліцензію. 

Також в  межах підготовки бакалаврів з фізичної реабілітації потрібно 

розробити освітню програму  спеціалізації з підготовки фахівців з технології 

протезування та реабілітації. Такі фахівці дуже потрібні на етапі як 

виробництва протезів так і в подальшій адаптації пацієнтів щодо 

користування протезом а також його технічного обслуговування.   

У звітному періоді проведено акредитацію та отримано сертифікати  на 

підготовку фахівців за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 

8.12010001 «Лікувальна справа», 7.12020101 «Фармація» за денною та 

заочною формами навчання, первинну акредитацію за спеціальністю 

6.010203 «Здоров'я людини» напряму підготовки «Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини». 

У звітному році проведена значна робота щодо реалізації  «Положення 

про освітній процес ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Розроблено  

«Інструкцію щодо порядку обліку успішності з навчальних дисциплін у 2015-

2016 навчальному році при переході від кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу до Європейської кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу». Також розроблено та введено в 

дію  електронний облік успішності при складанні підсумкових контролів 

(диференційований залік, іспит). Необхідно наголосити, що у звітному році 

відновлено іспити з дисциплін, які виносяться на ліцензійний іспит Крок-1,2. 

Іспит складається із тестової частини, питома вага якої 75 % та співбесіди з 

викладачем, питома вага якої 25 %. 

Підрозділами університету підготовлено ряд важливих Положень, 

передбачених імплементацією Закону України «Про вищу освіту», які 

https://drive.google.com/open?id=0B0o9V0h4_PJVUmtjazRVQ2tscVk
https://drive.google.com/open?id=0B0o9V0h4_PJVUmtjazRVQ2tscVk
https://drive.google.com/open?id=0B0o9V0h4_PJVUmtjazRVQ2tscVk
https://drive.google.com/open?id=0B0o9V0h4_PJVUmtjazRVQ2tscVk


пройшли громадське обговорення та затверджені рішеннями вченої ради 

університету.  Більшість із прийнятих Положень розташовані на Веб-порталі 

університету, у розділі «Публічна інформація», решту на сторінках 

підрозділів університету.   

З метою оптимальної відповідності навчально-методичної документації 

основним вимогам МОН України та ЦМК МОЗ України розроблено та 

затверджено на засіданні центральної методичної комісії університету 

основні форми документів: академічний журнал; журнал взаємовідвідування; 

журнал контрольних відвідувань; звіт про виконання педагогічного 

навантаження за рік; звіт про виконання педагогічного навантаження за 

семестр; розрахункове педагогічне навантаження; індивідуальний план 

роботи викладача; індивідуальний план роботи завідувача кафедри; зразок 

робочої програми з дисципліни.   

Розроблено та затверджено зовнішній вигляд дипломів по вищу освіту 

державного зразка а також порядок замовлення, друку, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок в 

університеті. 

Всі випускники 2015-2016 навчального року отримали окрім звичайних 

додатків до дипломів, додатково «Додаток до диплома європейського зразка» 

-DIPLOMA SUPPLEMENT.  

 Для удосконалення навчального процесу продовжувалося матеріально-

технічне оснащення навчальних та наукових лабораторій як сучасним 

лабораторним обладнанням, манекенами, так і комп’ютерним обладнанням. 

Для відпрацювання практичних навичок у осінньому семестрі 2015-2016 

навчального року закуплено для центру симуляційного навчання манекенів 

та тренажерів на суму близько 800 тис. грн. Це тренажери для відновлення 

прохідності дихальних шляхів, поліфункціональний манекен для 

відпрацювання практичних навичок серцево-легеневої реанімації, генератор 

ЕКГ-ритмів, електрокардіографи, манекен для  проведення штучної 

вентиляції легень, манекени новонародженої дитини та манекени немовляти. 

У літній період для повного укомплектування навчально-практичного центру 

симуляційного навчання  додатково закуплено манекенів, тренажерів на суму 

більше одного мільйона грн. З 1 вересня 2016 року почне повноцінно 

функціонувати центр симуляційного навчання університету, який 

знаходиться на нових площах у навчальному корпусі №6, що на вул. Чехова, 

3. Нові площі центру симуляційного навчання  включають 3 дебрифінг зали, 

лаборантську, викладацьку кімнату, кабінет керівника, хірургічний зал, зал 

екстреної медичної допомоги, зал серцево-легеневої реанімації, зал медичних 

маніпуляцій, гінекологічний зал, пологовий зал, педіатричний зал, 

терапевтичний зал, зал віртуального симуляційного навчання.    

Для покращання відпрацювання практичних навичок студентами 

стоматологічного факультету закуплено п’ять стоматологічних установок, а 

також створено 2 великих навчально-практичних центри, в яких студенти 

зможуть відпрацьовувати основні практичні навички. 

 



 

Для кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології 

закуплено електромедичне устаткування, яке включає 

електрокардіографічний комплекс та вимірювач артеріального тиску. Як 

гуманітарну допомогу отримано ехокардіограф. 

Для кафедри анатомії людини придбано сучасні скелети. 

Кафедру гістології, патологічної анатомії з секційним курсом та 

судовою медициною, мікробіології, вірусології та імунології, медичної 

біології, фармакогнозії з медичною ботанікою забезпечено новими 

мікроскопами. Окремо відремонтовано та переобладнано для  кафедр 61 

мікроскоп. На сьогодні вищезазначені кафедри повністю забезпечені 

необхідною кількістю мікроскопів.  

Комп’ютерний парк університету збільшився на 210 сучасних 

комп’ютерів, 9 мультимедійних проекторів, 20 принтерів, 40 телевізорів-

моніторів, 5 кольорових принтерів, 2 сканери з автоматичною подачею, 10 

сканерів штрихкодів. 

Університетом вперше, за останні роки, проведено для бібліотеки 

тендерну закупівлю навчальних підручників. Згідно замовлень кафедр та 

бібліотеки закуплено нові підручники та навчальні посібники з основних 

дисциплін, які викладаються для студентів медичного, стоматологічного, 

фармацевтичного факультетів і факультету іноземних студентів у кількості 

4 900 примірників на суму понад 1 млн. грн.  

Значно покращалася матеріально-технічна база фармацевтичного 

факультету. Всі кафедри факультету забезпечені новими меблями та 

допоміжним навчальним обладнанням. У всіх навчальних кімнатах, де 

проводяться лабораторні заняття відремонтовано витяжні шафи.   

Навчальний процес в університеті забезпечують 58 кафедр, з яких 38 

відносяться до медичного, 4 стоматологічного, 5 фармацевтичного 

факультету, 5 факультету іноземних студентів та 6 науково-навчального 

інституту післядипломної освіти. 

Усі кафедри підготували навчально-методичні матеріали до нового 

2015-2016 навчального року. На багатьох кафедрах проведений поточний 

ремонт, встановлено нове обладнання та меблі. 

У зв’язку з тим, що відповідно до навчальних планів, затверджених 

МОЗ України для спеціальностей другого (магістерського) рівня не 

передбачено вивчення дисципліни медичне правознавство проведено 

реорганізацію кафедри медичного права.   

Університетом ліцензовано підготовку фахівців з вищою освітою за 

третім (освітньо-науковим) рівнем,  розроблено навчальну програму за 

роками підготовки докторів філософії. Найближчим часом  профільні 

кафедри повинні розробити робочі навчальні програми та інші методичні 

матеріали, щоб ми вчасно розпочали  освітній процес. 

  Важливою складовою освітнього процесу в університеті є підготовка 

до ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-1,2,3. Студенти  медичного 

факультету склали у 2016 році Крок-2 з результатом  86,8 %, у 2015 році – 



86,1 %. Випускники стоматологічного факультету склали у 2016 році Крок-2 

з результатом 74,3 %, у 2015 році – 77,8 %. Випускники фармацевтичного 

факультету у 2016 році Крок-2 склали з результатом 82,2 %, у 2015 році – 

85,5 %.     

 Ліцензійний інтегрований іспит Крок-1, який засвідчує рівень  

теоретичної фундаментальної підготовки, студенти  медичного факультету 

склали з результатом 75,3 %, стоматологічного - 71,2 %, фармацевтичного – 

64,4 %. 

 Результати складання Крок-3 лікарями-інтернами ННІПО із загальної 

лікарської підготовки є одними із кращих в Україні.  У 2016 році  відсоток 

правильних відповідей складав 80,9 %, а у 2015 році 78,6 %. Крок 3 

«Стоматологія» лікарі-інтерни у 2016 році склали з результатом 68,5 % 

правильних відповідей.   

 У 2015-2016 навчальному році  студенти університету вибороли 7 

призових місць на всеукраїнських предметних олімпіадах. 

Для покращання навчально-методичної роботи в університеті, а також 

для формування єдиного методичного центру навчальних програм і планів в 

університеті відновлено роботу центрального методичного кабінету. На 

сьогодні працівниками навчально-методичного відділу вже створено банк 

робочих навчальних програм починаючи від 2008 року українською та 

англійською мовами.  

У зв’язку з тим, що розробники програми Контингент втратили зв’язок 

з Україною, навчальним відділом разом з інформаційно-аналітичним 

відділом та деканатами проводиться робота щодо запровадження іншого 

електронного супроводу документообігу, який об’єднає деканати, 

навчальний відділ, бухгалтерію, гуртожитки – це буде програма 

«Автоматизована система управління навчальним закладом». 

Для поліпшення організації навчального процесу та підготовки 

фахівців в університеті в структурі навчального відділу створено сектор 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. У своїй роботі працівники 

сектору керуються Програмою внутрішнього забезпечення якості освітнього 

процесу Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського та здійснюють моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм; проводять анкетування випускників з метою оцінки випускниками 

та лікарями-інтернами рівня надання освітніх послуг; контролюють 

своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

контролюють забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу; контролюють забезпечення наявності інформаційних 

систем для ефективного управління освітнім процесом; контролюють 

забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації та забезпечення академічної доброчесності. 

  Важливу роботу проведено працівниками сектору щодо підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників. У звітному році, окрім 

навчання на факультеті підвищення кваліфікації Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця, було організовано тематичні курси 



підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки 

викладачів», та  «Сучасні технології навчання»,   «Автоматизація навчальних 

технологій».  

Для перевірки готовності кафедр до початку навчального року 

керівником сектору внутрішнього забезпечення якості вищої освіти було 

здійснено об’ємну цільову перевірку розміщення методичних матеріалів 

(робочих програм, методичних вказівок, матеріалів підготовки до 

практичних занять) на Web порталі у системі «Moodle» відповідно до 

затверджених  робочих навчальних планів та методики проведення 

практичних занять (стрічкової системи, системи  «Єдиного дня»). 

За звітний період у секторі сформовано базу оновлених загально-

університетських положень та положень структурних підрозділів 

Університету, затверджених Вченою радою Університету, які регламентують 

усі напрямки навчально-методичної та організаційної  роботи. 

З вересня 2015 р. по квітень 2016 р. сектором вперше було проведено 

атестацію педагогічних працівників підготовчого відділення на присвоєння 

кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.  

З метою реалізації статті 16 закону України «Про вищу освіту» Сектор 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти разом з навчальним відділом 

розпочав активну підготовку до  впровадження ефективної системи 

управління якістю, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 

9001:2015. 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Відповідно до стратегічного плану розвитку університету робота 

медичного факультету була спрямована на покращання навчально-виховного 

процесу, умов праці колективу факультету та виконання рішень щодо 

впровадження сучасних інноваційних підходів до форм і методів 

удосконалення навчального процесу. 

Навчання студентів медичного факультету здійснювалося за типовими 

навчальними планами, затвердженими для спеціальностей «Лікувальна 

справа», «Медико-профілактична справа», «Здоров’я людини», «Біологія» з 

дотриманням «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського 

МОЗ України».  

На факультеті у звітному році навчалося 2387 cтудентів, серед яких - 

2243 за спеціальністю «Лікувальна справа», 72 – за спеціальністю «Медико-

профілактична справа», 66 – за спеціальністю «Здоров’я людини», та 6 – за 

спеціальністю «Біологія». Професорсько-викладацький склад факультету 

налічує 396 викладачів, з них 69 докторів наук, 62 професори, 290 кандидатів 

наук, 203 доценти, 2 старших наукових співробітники.  Серед викладачів 

факультету: 1 член-кор. НАМН України, 6 Заслужених дiячiв науки i технiки 

України, 1 Лауреат Державної премії України, 4 Лауреати Державної премії 

НАМНУ, 1 Заслужений лiкар України.    



Навчання на всіх курсах та за всіма спеціальностями здійснювалося на 

39 кафедрах, які входять до складу факультету.  

Відповідно до стрічкової системи навчання для студентів 1-3 курсів 

було адаптовано робочу програму, методичні розробки і матеріали 

підготовки до занять в CДO Moodle. 

Було відновлено також усну частину іспиту. Для цього, згідно з 

рекомендацією центральної методичної комісії, на кафедрах медичного 

факультету було розроблено 3 комплекти екзаменаційних питань з основних 

розділів дисциплін, які виносяться на ліцензійні інтегровані іспити.  

Для підвищення ефективності підготовки студентів і якості проведення 

практичних занять на кафедрі анатомії людини придбано 4 ліцензійних 3D-

програми з основних розділів анатомії, а також придбано 10 муляжів скелетів 

людини.   

Покращилась матеріально-технічна база кафедри гістології та 

ембріології. У зв’язку із збільшенням кількості груп, які одночасно 

навчаються на кафедрі, придбані сучасні світлооптичні мікроскопи. Всі 

навчальні кімнати оснащені якісними меблями, навчальними дошками, 

демонстраційною технікою.   Проведена модернізація “старих” 

світлооптичних мікроскопів. Кафедрою створені   відеофільми гістологічних 

препаратів. Відремонтовано  приміщення та проведена модернізація 

електронного мікроскопа ЕМ–100ЛМ.    Модернізовано ультрамікротом 

УМПТ–7, на якому встановлено програмне управління та відеосистема 

контролю якості виготовлення зрізів. 

На кафедрі медичної інформатики впроваджено в освітній процес 

хмаркові технології: Google Apps, Office 365, Wolfram Alpha і медичних 

інформаційних систем Doctor Elex, OpenEMR, OpenDental.    

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією у звітному періоді 

створено лабораторію експериментальних та клінічних досліджень.   

На кафедрі загальної гігієни та екології оснащено новими приладами 

тематичні кімнати з розділів: комунальна гігієна (термогігрометром; 

анемометром; газоаналізатором; люксметром з виносним датчиком; 

приладом для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання); 

гігієна харчування та гігієна надзвичайних станів (нітратоміром; 

аналізатором молока ультразвуковим); гігієна праці (шумоміром; тестером 

інтенсивності електромагнітного випромінювання; віброметром; 

пробовідбірником).  

На кафедрі медичної біоетики і деонтології в навчальний процес 

впроваджені матеріали Проекту Р633 «Освіта та поширення знань в Україні».   

Для популяризації навчально-біологічного музею імені І.І. Яременка  

працівниками кафедри медичної біології розроблено рекламний буклет. У 

музеї активно проводяться екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл 

Тернополя та слухачів секцій «Біологія» та «Медицина» Тернопільського 

обласного відділення Малої академії наук України. Кафедра повністю 

забезпечена мікроскопами для навчального процесу.    



Активно працювали кафедри медичного факультету, що  розташовані 

на базі навчального корпусу №11, вул. Дорошенка, 7. У розпорядженні 

кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання є шість 

комп'ютерних класів, три з яких, обладнані віртуальними дошками, а три – 

відеосистемами. 

Викладачі кафедри медицини катастроф та військової медицини 

неодноразово залучалися до різноманітних вишколів з домедичної допомоги 

в екстремальних ситуаціях. Кафедра активно співпрацює з Всеукраїнською 

громадською організацією «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної 

медичної допомоги». Протягом року підготовлено понад 200 різних категорій 

тернополян з домедичної допомоги. У зв’язку із початком підготовки 

студентів за програмою офіцерів запасу у всіх вищих медичних навчальних 

закладах України у січні 2016 року кафедра медицини катастроф та 

військової медицини спільно з Українською військово-медичною академією 

провела нараду-семінар викладачів новостворених військових кафедр з 

актуальних питань організації навчального процесу і матеріального 

оснащення кафедр. 

Викладачі кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією активно 

працювали у складі пересувної педіатричної бригади, яка консультувала  

дітей в районах області.   

Викладачі факультету приймали активну участь у розробці проекту 

стандартів для підготовки фахівців з вищою освітою галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальностями «Медицина», «Фізична реабілітація». 

 Для покращення практичної підготовки студенти спеціальності 

«Здоров’я людини» проходили виробничу практику  на базі обласної 

комунальної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с. Більче–Золоте 

Тернопільської області, з якою університет уклав угоду про співпрацю.     

З 1 вересня 2015 р кафедра медичної реабілітації отримала нову 

навчальну та лікувальну базу у Тернопільській міській комунальній лікарні 

№ 3. Навчальний процес та лікувальне навантаження викладачі здійснюють у 

реабілітаційному, терапевтичному та неврологічному  відділеннях лікарні.    

Є домовленість з адміністрацією лікарні про спільну участь у грантовому 

проекті японського уряду «Кусаноне» щодо технологічного забезпечення 

новітніх реабілітаційних технологій. 

Колективом кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги 

організовано та проведено обласні змагання бригад екстреної медичної 

допомоги.   

Серед кафедр факультету дві кафедри є опорними - кафедра 

невідкладної та екстреної медичної допомоги та кафедра хірургії №1 з 

урологією імені Л.Я. Ковальчука. Опорні кафедри у березні та травні провели 

виробничі наради, де обговорили внесення змін до освітніх програм з 

дисциплін відповідно до переходу на 600 годинне педагогічне навантаження 

та у зв’язку з початком підготовки за другим (магістерським) рівнем.  



Співробітники кафедри онкології, променевої діагностики і терапії з 

радіаційною медициною  розпочали співпрацю з польськими вченими щодо 

використання у діагностиці позитрон-емісійної томографії (ПзвЕТ-скан).   

 У звітному році підвищилась якість підготовки студентів факультету 

до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, свідченням чого стала більша кількість 

призових місць, отриманих студентами медичного факультету. 

Зокрема, призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали: 

• Тарас Бідованець (VІ курс) – І місце з терапії; 

• Катерина Булавіна (ІІІ курс) – ІІ місце з мікробіології, вірусології 

та імунології; 

• Віктор Міщанчук (ІІ курс) – ІІ місце з фізіології; 

• Зоряна Вівчар  (ІІІ курс) – ІІІ місце з патологічної фізіології; 

• Ігор Стецюк (ІІІ курс) – ІІІ місце з фармакології;  

• Зоряна Машталер (V курс) – ІІІ місце з оперативної хірургії та 

топографічної анатомії;  

• Тетяна Стахів (ІІ курс) – ІІІ місце з медичної біології. 

У 2016 році медичний факультет закінчило 312 вітчизняних студентів, 

із них 165 навчалися на контрактних засадах, а 147 – за державним 

замовленням. Випускники успішно склали «Крок-2», з результатом середній 

відсоток правильних відповідей - 86,8 %. Не склало «Крок-2» 5 студентів 

шостого курсу. 

Всі випускники склали державні практично-орієнтовані іспити, 11 з 

них отримали диплом з відзнакою. Скерування на роботу отримали усі 

випускники які навчалися за державним замовленням, з них для роботи у 

закладах охорони здоров'я сільської місцевості  скеровано 101 (67,3 %) 

випускників. 

У звітному році працювала вчена рада медичного факультету. 

Відбулося 11 засідань, на яких розглянуто 45 питань, в тому числі конкурсні 

справи з обрання на посаду асистента, доцента кафедри. На останньому 

засіданні було проведено захист магістерських робіт.  

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Фармацевтичний факультет існує в складі університету вже 16 років. 

Протягом цього періоду його викладачами та студентами здобуті значні 

успіхи у навчальній і науковій роботах як на всеукраїнському, так і 

міжнародному рівнях, однак зупинятись на досягнутому колектив не 

збирається й активно долучається до виконань відповідних завдань за всіма 

напрямками діяльності університету. 

За весь період діяльності фармацевтичного факультету підготовлено 

близько 1100 фахівців фармацевтичної галузі (в тому числі, майже 400 – за 

заочною формою навчання). У 2015/2016 навчальному році відбулись 12 

випуск спеціалістів, що навчались на денній формі та 4 – на заочній формі за 

спеціальністю «Фармація».  



Після закінчення капітального ремонту навчальний процес на 

факультеті здійснюється на оновлених площах навчального корпусу за 

адресою вул. Руська, 36. Натепер закінчується ремонт його фасаду, 

реконструкція внутрішнього дворику та часткова заміна покрівлі.  

У складі факультету налічується 5 кафедр – загальної хімії, 

фармакогнозії з медичною ботанікою, клінічної фармації, фармацевтичної 

хімії, управління та економіки фармації з технологією ліків, 4 з яких є 

випускаючими.   

Навчальний процес на факультеті забезпечують 49 викладачів, з них 47 

(95,92 %) – з науковим ступенем. Серед викладачів факультету – 4 доктори та 

43 кандидати наук (у тому числі, 2 доктори та 23 кандидати фармацевтичних 

наук). Даний показник є одним із найкращих в Україні серед усіх 

фармацевтичних факультетів.   

Для публікацій результатів наукових досліджень викладачів 

факультету в університеті видаються журнали «Фармацевтичний часопис», 

«Медична та клінічна хімія», які включені до затвердженого ДАК України 

переліку видань з фармацевтичних наук. 

Викладачі факультету продовжують плідно працювати за різними 

науковими напрямками, отримуючи нові патенти на винаходи та корисні 

моделі, інформаційні листи, публікуючи значну кількість статей у фахових 

виданнях відповідного профілю, в тому числі тих, які цитуються провідними 

наукометричними базами (Scopus, Web of Science). 

Факультет має наукові здобутки й на міжнародному рівні. Так, 

впродовж дев’яти місяців завідувач кафедри загальної хімії Галина 

Фальфушинська, як переможець програми Фульбрайта, виконувала 

дослідження за міжнародним науковим проектом на базі Університету 

Північної Кароліни в Шарлоті. Асистент кафедри фармакогнозії з медичною 

ботанікою, к. фарм. н. Соломія Козачок більше року здійснювала стажування 

на базі університету Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) у рамках postPhD-

програми проекту академічної мобільності Erasmus Mundus MEDEA. Доцент 

кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Ольга Войт 

стажувалась на кафедрі технології лікарських форм Вроцлавського 

медичного університету під керівництвом професора Януша Плути. 

Заступник декана фармацевтичного факультету доц. Л. Логойда  взяла участь 

в роботі першої «PharmaSchool International Conference of Pharmaceutical 

Sciences» (Єгипет, Мансура Університет), в роботі міжнародної конференції-

виставки «DUPHAT», яка щорічно проводиться в ОАЕ, м. Дубай. Викладачі 

кафедри фармакогнозії Світлана Марчишин, Марія Шанайда та Соломія 

Козачок приймали участь у представницьких закордонних наукових 

форумах, присвячених новітнім дослідженням офіцинальних і 

неофіцинальних видів рослинної сировини. 

 Студенти фармацевтичного факультету у 2015-2016 навчальному році 

проходили виробничу практику на базах Вроцлавського медичного 

університету. 



За участі завідувача кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 

проф. Світлани Марчишин виданий перший національний підручник з 

фармакогнозії. 

Традиційно, всі студенти факультету складають ліцензійний 

інтегрований тестовий іспит «Крок 2. Фармація» і за його результатами 

входять до чільної трійки серед ВМ(Ф)НЗ України. Слід відзначити також 

успішне складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок 1. 

Фармація» студентами 4 курсу заочної форми навчання. Протягом 2 років 

необхідний відсоток правильних відповідей набрано всіма студентами.  

Студенти факультету Сандулович Анна та Лисюк Назарій вибороли 

четверте загальнокомандне місце та продемонстрували відмінні знання з 

дисциплін «фармакогнозія» й «фармацевтична хімія» на XX всеукраїнській 

олімпіаді за спеціальністю «фармація», яку було проведено на базі 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

Необхідно відмітити, що для забезпечення освітнього процесу на 

факультеті створена належна навчально-методична та науково-технічна база. 

Підтвердженням цього стало успішне проходження повторної акредитації 

факультетом восени 2015 року та ліцензування спеціальності «Фармація» 

щодо підготовки магістрів фармації. 

  

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Стоматологічний факультет є організаційним і навчально-науковим 

структурним підрозділом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», що здійснює 

підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Стоматологія». 

Робота стоматологічного факультету у 2015/16 навчальному році була 

спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та 

імплементацію рішень щодо впровадження сучасних інноваційних підходів 

до форм і методів удосконалення освітнього процесу.  

На стоматологічному факультеті у 2015/ 16 навчальному році  

навчалося 747 студентів, з них 570 вітчизняних та 177 іноземних.        

Освітній процес забезпечували 42 викладачі чотирьох профільних 

кафедр стоматологічного факультету. Серед викладачів кафедр 6 (14,3 %) 

докторів наук, 27 (64,3 %) кандидатів наук, 9 (21,4 %) викладачів без 

наукового ступеня.   

Протягом навчального року на факультеті захищено 1 дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (доц. Гасюк Наталія 

Володимирівна), 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, 4 дисертаційні роботи подано до офіційного захисту у 

спеціалізовані вчені ради. Всі викладачі, які залучені на факультеті до 

освітнього процесу, працюють на постійній основі, є фахівцями відповідних 

спеціалізацій в стоматології.  

За звітний період на кафедрах проведено поточний ремонт 

стоматологічного обладнання, закуплено витратні стоматологічні матеріали 



та дрібний інструментарій. Усього профільні кафедри оснащені 26 

стоматологічними установками (усі в робочому стані).   

Гордістю факультету є новий фантомний клас, обладнаний сучасними 

фантомами та установками. 

 На всіх кафедрах відповідно до типових програм колективами   

підготовлені робочі навчальні програми, методичні вказівки, банки тестових 

завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять, що розміщені 

на Web-сторінках кафедр факультету в системі Moodle. 

Під час практичних занять, поряд із здобуванням різнобічних 

теоретичних знань з основних стоматологічних дисциплін, студенти 

опановують   практичні навички. Студенти самостійно обстежують пацієнтів, 

проводять діагностику і складають план лікування. Лікувальні маніпуляції 

виконують після узгодження з лікарем діагнозу, обґрунтування вибору і 

детального обговорення методу лікування. Результатом цього стали щорічні 

призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах професійної 

майстерності. 

 У 2015-2016 навчальному році на базі кафедри терапевтичної 

стоматології факультету  було проведено всеукраїнський конкурс    

«Фахівець 2016». Студент 5 курсу Ребенчук Тарас здобув диплом другого 

ступеня. 

За звітний період факультетом проведено науково-практичну 

конференцію з актуальних питань стоматології на базі НОК «Червона 

калина» «Інноваційні технології в стоматології». 

Науково-педагогічні працівники стоматологічного факультету 

приймали участь у роботі міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, 

форумів, виставок.  

Всього співробітниками факультету опублікувано  152 статті, отримано 

5 патентів на винаходи, 2 інформаційних листи.  

Активно працюють на факультеті студентські наукові гуртки.    

Результати наукових досягнень студентів висвітлені у доповідях та збірниках 

матеріалів щорічного Міжнародного медичного конгресу студентів та 

молодих вчених, Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

Міжнародних науково-практичних конференцій. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Протягом 2015-2016 навчального року на факультеті іноземних 

студентів навчалося 1556 студентів з 53 країн (з них англійською мовою 

98%). Відзначається ріст набору за основними акредитованими 

спеціальностями впродовж останніх років: 2013-14 н.р. – 191 особа, 2014-15 

н.р. – 243 особи, 2015-16 н.р. – 261 особа. Найбільший контингент студентів 

(48 %) до нас надходить з африканських країн, з американських – 16 %, 

європейських – 15 %, країн Азії – 21 %. В університеті навчається більше 700 

студентів з Африки, з них 351 – з Нігерії. Другий за величиною контингент – 

це студенти зі США – 243 особи. Багато навчається студентів з Польщі – 208 

осіб. 



На факультеті  здійснювалась активна робота з організації навчального 

процесу серед іноземних громадян. Важливим маркером якості підготовки 

іноземних студентів є рівень складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

“Крок”. У 2015-16 навчальному році мали місце високі середні показники 

частки правильних відповідей за тест при складанні ліцензійного іспиту 

«Крок-2»: Фармація – 75,6 %, Стоматологія – 77,6 %, Лікувальна  справа – 

79,4 %.  При цьому всі випускники за спеціальністю “Фармація” та 

“Стоматологія” склали ліцензійний іспит.  Частка студентів-медиків, які не 

склали «Крок-2», становила лише 1,3 % (2 студенти). За результатами 

складання ліцензійного іспиту «Крок-2» іноземні студенти-випускники 

нашого університету показали найкращі результати серед усіх університетів 

України. 

З метою забезпечення подальшої якісної підготовки студентів-

іноземців до державних ліцензованих тестових іспитів впроваджена нова 

методика організації передекзаменаційних тренінгів для студентів 

факультету із використанням баз 2005-2015 рр. та охопленням всіх 

дисциплін. При цьому здійснювалося тестування  із використанням 

паперових носіїв, а також комп’ютерне тестування за допомогою 

програмного забезпечення серверу Центру тестування МОЗ України. 

Кафедри постійно поновлюють тестові завдання для семестрових іспитів в 

університетському центрі незалежного тестування із включенням 

ситуаційних задач «Крок». Активно використовувалися ситуаційні завдання 

типу «Крок» на кожному практичному занятті. Зазначені тестові завдання 

обов’язково повинні включатися у структуру контролю знань. 

У 2015-2016 навчальному році здійснювалися подальші заходи щодо 

покращання якості підготовки іноземних громадян. Підвищувався рівень 

викладання англійською. Продовжувала розвиватися дистанційна форма 

навчання медсестер-бакалаврів. На цій формі навчається 248 іноземних 

студентів. 140 студентів, які навчалися на дистанційній формі, в тому числі 

30 магістрів, отримали дипломи у 2016 році. Всі наші випускники 

дистанційної форми навчання успішно проходять оцінку дипломів у 

відповідних агентствах в США, після чого дипломи визнають госпіталі.  

Збільшилася у звітному році і частка клінічних ординаторів із числа 

іноземних громадян. Упродовж 2015-16 н.р. у клінічній ординатурі  

навчалося майже удвічі більше іноземців в порівнянні з попереднім роком. 

Іноземні студенти університету беруть активну участь у різноманітних 

благодійних проектах. Від початку бойових дій в Україні студенти-іноземці 

активно долучалися до допомоги тим, хто захищає східні кордони. Іноземні 

студенти беруть активну участь у роботі Тернопільського благодійного 

фонду “Карітас”, зокрема, здійснюють медичні обстеження та надають 

допомогу соціально-незахищеним групам населення. 

  

 

ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА  



У навчально-науковому інституті медсестринства у 2015-2016 н.р. 

контингент студентів становив 510 осіб, з яких 62 - на денній формі 

навчання, 448 - на дистанційній. Підготовка фахівців здійснювалася з числа 

вітчизняних та іноземних студентів за спеціальностями: 

5.12010102 «Сестринська справа» – молодший спеціаліст; 

6.120101 «Сестринська справа» – бакалавр; 

8.12010006 «Сестринська справа» – магістр. 

У звітному навчальному році здійснено випуск 263 медичних  сестер 

освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, магістр з 

числа вітчизняних та іноземних громадян. 

Навчання студентів ННІ медсестринства проводиться на 26 кафедрах 

медичного університету. За підготовку студентів інституту на кафедрах 

закріплені відповідальні із числа досвідчених викладачів.  

За звітний період проведено покращення матеріально-технічної бази, 

закуплено навчальні муляжі, манекени та тренажери. Збільшився 

бібліотечний фонд інституту за рахунок американських та канадійських 

видань, які передали наші партнери.   

Дистанційна програма навчання в ТДМУ набуває все більшої 

популярності серед вітчизняних студентів, а також в ній беруть участь 

студенти-громадяни США, Канади, Ізраїлю, Нігерії, Гани, Зімбабве та країн 

Європи. Навчаються за даною формою дипломовані працюючі молодші 

спеціалісти чи бакалаври, а  студенти-іноземці є ліцензованими медсестрами 

у відповідних країнах.  

 Всі випускники-іноземці ТДМУ, які подали свої документи на 

підтвердження дипломів, успішно пройшли евалуацію членами NACES 

(Національна Асоціація з Акредитації і Евалюації Дипломів) в США і 

прийняті госпіталями, де наші випускники працюють ліцензованими 

медсестрами.  

18–22 січня 2016 року на базі ННІ медсестринства 

проведено    навчальні тренінги, воркшопи, майстер-класи провідними 

психіатрами та психологами України в рамках проекту щодо впровадження 

елективного курсу з посттравматичного стресового розладу. До складу 

учасників увійшли викладачі Львівського інституту медсестринства та 

лабораторної медицини імені А.Крупинського, Житомирського інституту 

медсестринства, двох медичних коледжів Києва, Харківського медичного 

базового коледжу та Черкаського медичного коледжу.     

В університеті реалізовується проект «Сестринська ініціатива – 

медсестри щодо полегшення психічної травми», який підтримано 

Посольством Канади в Україні.     

22-23 лютого в Тернопільському державному медичному університеті 

імені І.Горбачевського проходив Всеукраїнський науково-практичний 

симпозіум «Наукове обґрунтування запровадження заходів з медико-

психологічної реабілітації при посттравматичному стрес-синдромі». У ньому 

взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я України, 

департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації, 



викладачі і студенти медичних коледжів, училищ та інститутів Львова, 

Тернополя, Житомира, Києва, Харкова, Черкас, Теребовлянського, 

Чортківського і Кременецького районів Тернопільської області, голова 

Асоціації медичних сестер Тернопільської області,  голова Асоціації 

медичних сестер України Галина Івашко, головні медсестри та лікарі 

загальної практики -сімейної медицини всіх лікувальних закладів Тернополя. 

Делегація Тернопільського державного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського у складі директора навчально-наукового інституту 

медсестринства, доцента Світлани Ястремської та заступника директора, 

доцента Людмили Мазур 24-28 травня цього року відвідали Нью-Йорк 

(США) та Торонто (Канада) з метою розширення кола міжнародних зв’язків 

та встановлення співпраці з компанією «Global Professional 

Consulting» і ТДМУ, а також прийому випускних іспитів у бакалаврів і 

магістрів спеціальності «Сестринська справа». У рамках поїздки до США 

відбулася зустріч  з деканом   Коледжу Вагнера Бобом Хьорром (Wagner 

College, Staten Island, New York). 

З 6 травня до 6 червня 2016 року доцент кафедри акушерства та 

гінекології № 2 Наталія Петренко та студенти першого курсу бакалаврату 

медсестринства Вікторія Павлюк та Уляна Пижик проходили стажування за 

програмою міжнародного обміну на базі медсестринської школи 

Саскачеванської Політехніки, м.Саскатун, Саскачеван, Канада. 

Навчально-науковим інститутом медсестринства проводиться  

підготовка до друку щоквартального часопису «Медсестринство».  

Викладачі ННІ медсестринства, відповідно до наказу МОЗ України  

№733     від 09 листопада 2015 року, приймали активну участь у підготовці 

стандартів вищої освіти за спеціальністю «Медсестринство» галузі знань 

«Охорона здоров’я» за початковим, першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями.  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ 
У відповідності до Ліцензії МОН України надання освітніх послуг у 

ННІ післядипломної освіти проводилося згідно з ліцензованим обсягом 500 

осіб щорічно для інтернів та підвищення кваліфікації, стажування, 

спеціалізації лікарів за базовими спеціальностями до 1500 осіб щорічно. ННІ 

післядипломної освіти об’єднує 6 кафедр. Крім цього до навчального 

процесу залучені 18 кафедр інших факультетів.  Кадровий потенціал кафедр 

ННІ післядипломної освіти складають  9 докторів наук і 35 кандидатів наук.  

Навчально-виробничий план охоплює підготовку лікарів-інтернів з 14 

спеціальностей, вторинну спеціалізацію лікарів з 4 спеціальностей, 

підвищення кваліфікації на передатестаційних циклах з 19 спеціальностей. 

Навчально-виробничий план 2015 року виконаний повністю, з позитивним 

наростанням як кількості циклів підготовки і перепідготовки, так й 

абсолютної кількості слухачів (збільшення кількості на 125 осіб). 



Протягом року деканат ННІ післядипломної освіти постійно   

контролював   хід   виконання  робочих програм, їх перегляд, доповнення та 

корекцію, згідно із введенням в дію нових, затверджених науково-

методичною Координаційною радою МОЗУ. Для забезпечення виконання 

наказу МОЗ № 484 «Про затвердження змін до Положення про проведення 

іспитів на передатестаційних циклах» у звітному періоді продовжувалося 

навчання лікарів-курсантів на циклах тематичного вдосконалення. Сьогодні в 

арсеналі ННІ ПО 56 циклів тематичного вдосконалення за 11 напрямками 

медичної практики. 

Первинна спеціалізація (інтернатура) проводилася з 14 спеціальностей,  

для 10 з яких випусковими є кафедри ННІ післядипломної освіти. У звітному 

році збільшено підготовку лікарів загальної практики-сімейних лікарів  до 57 

лікарів-інтернів, що є реалізацією головного пріоритету підготовки 

спеціалістів у державі.  

На виконання Державної програми з  підготовки лікарів спеціальності 

“Загальна практика-сімейна медицина” шляхом вторинної спеціалізації 

перепрофільовано 9 лікарів, на місячних курсах передатестаційних циклів 

пройшло стажування 110 лікарів-курсантів. 

У 2015-2016 навчальному році дирекцією інституту розроблено і 

затверджено на Вченій раді університету “Положення про підготовку на 

циклах спеціалізації лікарів-педіатрів дільничних та лікарів-терапевтів 

дільничних за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” за 

очно-заочною формою навчання”.  

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-3 «Загальна лікарська 

підготовка» лікарі-інтерни   склали   з   загальним середнім балом 80,9  %  (у 

2015 році (76,8%), що значно вище загальнодержавного показника.  

 Велику увагу кафедри надають навчанню лікарів-інтернів на базах 

заочного циклу. Для цього двічі на рік проводяться   інспекційні виїзди на усі 

бази стажування лікарів-інтернів у Тернопільській області. Результати 

перевірки обговорюються на засіданні методичної комісії навчально-

наукового інституту, приймаються рішення щодо внесення рекомендацій 

департаменту охорони здоров’я  обласної  державної адміністрації з 

покращання підготовки фахівців в інтернатурі.   

На сьогоднішній час підготовка фахівців вимагає суттєвих змін у 

післядипломній освіті. Згідно загальноєвропейських стандартів настав час 

переходу від інтернатури до резидентури, запровадження нових підходів до 

спеціалізації та післядипломного навчання. Дані питання різносторонньо 

висвітлювалися на 13 Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», яка була 

проведена на базі нашого університету 12-13 травня 2016 року. 

 Усі кафедри факультету виконують НДР, які мають важливе науково-

прикладне значення для клінічної практики. За звітний період працівниками 

ННІПО успішно захищено 3 кандидатські дисертації. Науковий доробок 

викладачів ННІ ПО складає 105 статей, в тому числі 7 у закордонних 

виданнях, 139 тез, 5 патентів, 27 впроваджень у клінічну практику. Викладачі 



кафедри терапії та сімейної медицини ННІПО видали навчальний посібник 

«Вибрані питання з внутрішніх хвороб. Презентації лекцій» за 

ред.М.В.Гребеника. 

За звітний період за участі кафедр ННІ ПО проведено 6 Всеукраїнських 

і регіональних конференцій. На міжнародних конференціях зроблено 7 

доповідей, всеукраїнських – 76.  

Викладачами факультету проконсультовано та проліковано 24795 

пацієнтів, здійснено 1703 оперативних втручань, проведено 129 клінічних і 

патологоанатомічних конференцій. В практику лікувальних закладів  

впроваджено 11нових методів діагностики і лікування. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

 

Наукова робота в Тернопільському державному медичному 

університеті базується на основних принципах розвитку науки та науково-

технічної сфери, а саме: інформаційна відкритість та інтеграція в міжнародну 

систему науки і освіти; відповідність міжнародним принципам біоетики; 

сприйнятливість до передового світового досвіду та гнучкість стосовно 

нових напрямів та методів наукових досліджень.  

За результатами останнього галузевого моніторингу діяльності вищих 

навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України університет 

посів перше місце. Одним з показників, який посприяв нам у цьому рейтингу 

є питома вага викладачів з науковими ступенями. За цим показником ми є 

беззаперечними лідерами. На сьогодні в університеті працює 589 викладачів 

(без сумісників) з них 90 % з науковим ступенем: 99 докторів наук (16,8 %), 

ще двоє викладачів захистили докторські дисертації і очікують отримання 

дипломів доктора наук. Отже можна сказати, що вперше за історію 

університету у ньому працює понад 100 докторів наук. 429 викладачів мають 

науковий ступінь кандидата наук (72,8 %), що також дуже високий показник. 

Ректорат й надалі сприятиме захисту дисертаційних робіт працівниками 

нашого університету. Продовжується практика преміювання дисертантів 

після подачі роботи до спецради у розмірі 5 000 грн. і наукових керівників 

після отримання диплома їх дисертантами – у розмірі 10 000 грн. 

Проводиться безкоштовний друк, переплітання дисертацій та  авторефератів 

у видавництві «Укрмедкнига» та безкоштовні публікації у фахових виданнях 

нашого вузу. Надаються творчі відпустки для завершення написання 

дисертації. Налагоджено статистичну обробку отриманих експериментальних 

даних спеціалістом наукового відділу з метою підвищення ефективності 

виконання наукових досліджень.  

На постійній основі співробітники, викладачі та студенти нашого 

університету користуються повнотекстовим доступом до провідних 

медичних журналів світу через HINARI (The Health InterNetwork Access to 

Research Initiative). Це один з найбільших банків біомедичної літератури. 

Серед ресурсів є журнали від Elsevier, Cambridge University Press, Nature 



Publishing Group, BioOne, IOS Press, Sage Press, M.A.Liebert, De Gruyter, 

Thieme, Teylor & Francis та ін. 

В університеті здійснюється інтенсивна підготовка молодих науковців 

шляхом навчання в докторантурі, аспірантурі, клінічній ординатурі та 

магістратурі. У звітному 2015-2016 навчальному році в аспірантурі навчались 

64 аспіранти, серед яких з відривом від виробництва – 29, без відриву від 

виробництва – 35. У поточному році завершили навчання в аспірантурі 12 

аспірантів, у тому числі:  5 – з відривом та 7 – без відриву від виробництва (3 

аспіранти достроково захистили дисертації). Усі аспіранти виконали 

програму, подали до офіційного захисту чи захистили дисертації у 

спеціалізованих вчених радах.  З 1 грудня 2015 року в аспірантурі розпочали 

навчання ще 16 аспірантів (8 очних та 8 заочних). У поточному році нам 

доведено план державного замовлення – 21 аспірант, серед яких 11 з 

відривом від виробництва (денна форма навчання та 10 – без відриву від 

виробництва (вечірня форма навчання). 

У магістратурі в поточному році навчалось 47 лікарів-інтернів та 

провізорів-інтернів (36 – на держбюджетній та 11 – на контрактній формі 

навчання). З них виконали план навчання і захистили магістерські роботи – 

20 осіб (14 – лікарів-інтернів, 6 – провізорів-інтернів). У поточному році 

прийому з післядипломну магістратуру проводитись не буде.  

За планом підготовки науково-педагогічних кадрів у 2015-2016 році 

виконується 167 дисертаційних робіт: 30 докторських та 137 кандидатських. 

План підготовки докторів і кандидатів наук виконано. Протягом навчального 

року захищено 11 докторських і 33 кандидатських дисертації. Докторські 

дисертації захистили: Сусла О.Б., Шідловський О.В., Гасюк Н.В., Сатурська 

Г.С., Андрущак І.Є., Костів С.Я.,  Вакуленко В.Д.,  Рудяк Ю.А., Андрейчин 

Ю.М., Небесна З.М. та Цвях А.І.  До кінця 2016 р. згідно з планом повинні 

бути захищені ще 4 докторських та 39 кандидатських дисертацій.  

В університеті успішно функціонують три спеціалізовані вчені ради. За 

період з вересня 2015 року по липень 2016 року спеціалізована вчена рада 

Д 58.601.01 провела 15 засідань, на яких проведено захист 5 докторських 

дисертацій і 14 кандидатських дисертацій. Прийнято до офіційного захисту 4 

кандидатські дисертації. За період з вересня 2015 року по червень 2016 року 

спеціалізована вчена рада Д 58.601.02 провела 8 засідань, на яких проведено 

захист 4 докторських дисертацій і 12 кандидатських дисертацій. Прийнято до 

офіційного захисту 1 докторську і 3 кандидатські дисертації. Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 241 від 9 березня 2016 року 

продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 на 2 роки. 

18 травня 2016 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 747 

спеціалізованій вченій К 58.601.04  продовжено повноваження на 3 роки і 

надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія, а також 

кандидата медичних наук за цим самим шифром. За звітний період 

спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких проведено  захист 7 

кандидатських робіт. Таким чином, у спеціалізованих вчених радах 



університету проводяться захисти кандидатських та докторських 

дисертаційних робіт з 10 спеціальностей. 

На сьогодні науковцями вишу виконується 26 комплексних науково-

дослідних робіт, з них 24 – ініціативно-пошукових теми, дві теми – за 

рахунок державного фінансування:  

• «Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної 

резистентності в умовах експериментального канцерогенезу» 

науковий керівник –  доцент Лісничук Н.Є. 

• «Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної 

травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними 

нервовими клітинами» науковий керівник – професор А.А. Гудима. 

Ініціативно-пошукова тематика науково-дослідних робіт кафедр 

університету зосереджена на актуальних проблемах сучасної клінічної 

медицини: вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних 

заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах; 

профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та 

ургентній хірургії; генетично-молекулярні механізми перебігу та 

обґрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із 

мультифакторіальними захворюваннями; оптимізація діагностики і 

профілактики захворювань репродуктивної системи жінок та розробка 

патогенетично обґрунтованих методів їх корекції; коморбідні стани в клініці 

внутрішніх хвороб; використання телекомунікаційно-інформаційної 

технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, 

ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри та інші. 

Проводяться маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження 

із створення лікарських засобів. 

В сфері експериментальної медицини ведуться пошуки новітніх 

методів і способів корекції та попередження розвитку патологічних процесів 

за умов дії надзвичайних факторів на організм,  профілактики та лікування 

ускладнень такого поширеного сьогодні захворювання, як цукровий діабет, 

морфологічні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі 

при резекціях різних об’ємів печінки; клініко-патогенетичне обґрунтування 

застосування кріоліофілізованих ксенотканин при термічній травмі; 

фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу 

імунобіологічних препаратів, ентеросорбентів, речовин природнього та 

синтетичного походження за різних патологічних станів тощо.  

Значно пожвавилась у цьому році міжнародна наукова співпраця. 

Підписані угоди з Вищою школою імені Папи Івана Павла ІІ у Білій Підлясці 

(Польща), Іститутом медицини села у Любліні (Польща), відповідно до яких 

науковці ТДМУ беруть участь у спільних україно-польських проектах: 

«Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя 

студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і 

режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років 

шкіл м. Тернополя». Особливо варто відмітити проект «Дослідження 

епідеміології, патогенезу, клініки і профілактики бореліозу», який переріс у 



серйозне наукове дослідження під егідою МОЗ України і у результаті якого 

планується створення протоколів надання медичної допомоги на різних 

рівнях хворим на бореліоз.  Плануються також дослідження із вивчення 

латентної форми туберкульозу у осіб старшого віку та осіб, які знаходяться в 

місцях позбавлення волі а також проблеми антибіотикорезистентності. 

Четверо наших науковців підготували і подали свої проекти для участі 

у програмі POLONES, яка є складовою європейської програми HORIZON 

2020.  

Базою для виконання науково-дослідних та дисертаційних робіт є 

атестовані вимірювальні лабораторії: міжкафедральна науково-клінічна 

лабораторія (МНКЛ); центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ); 

лабораторія мікробіологічних і паразитологічних досліджень; лабораторія 

досліджень інфекційних хвороб; лабораторія морфологічних досліджень та 

лабораторія психофізіологічних досліджень. Всі засоби вимірювальної 

техніки, які використовуються в цих лабораторіях, проходять метрологічний 

контроль і повірені.  

В міжкафедральній науково-клінічній лабораторії працюють такі 

підрозділи: імунологічний, імуноферментний, біохімічний, клінічний, 

лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції. Лабораторія оснащена 

сучасниим проточним цитофлуориметром Beckman Coulter ЕPIX, лабораторія 

полімеразної ланцюгової реакції оснащена сучасним ампліфікатором «Rotor 

Gene 6000», який працює в режимі Real-time PCR, та ампліфікатором ДНК 

”Perkin  Elmer-2400”. Придбано сучасний двохпроменевий спектрофометр 

Lambda 25 Perkin Elmer. 

МНКЛ атестована на право проведення лабораторних досліджень 

Міністерством охорони здоров´я України до 2018 року. Працівники 

лабораторії постійно працюють над пошуком нових методів дослідження, які 

б знайшли застосування як в науковій, так і в клінічній практиці, постійно 

підвищують кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення та 

передатестаційних циклах з клініко-лабораторної діагностики. 

З метою забору матеріалу для навчального процесу в МНКЛ 

проводиться обстеження хворих чотирьох відділень університетської лікарні. 

Щоденно лаборант МНКЛ проводить забір крові у хворих університетської 

лікарні і матеріал доставляється в лабораторію. Щороку лабораторія 

обстежує усіх студентів та викладачів, які проходять профілактичні огляди, а 

також проводить безкоштовні обстеження усіх співробітників університету. 

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) слугує базою для 

проведення більшості експериментальних досліджень. Тут проводяться 

імунологічні та біохімічні дослідження на лабораторних тваринах. Протягом 

звітного періоду працівниками ТДМУ на базі ЦНДЛ виконувалось 36 

науково-дослідних робіт, з них: 6 докторських та 30 кандидатських 

дисертаційних робіт.  

Виконано 33 500 аналізів (майже на 9000 більше порівняно з 

попереднім звітним періодом) з них: за плановими НДР – 20 329 та 13 171 

для виконання дисертаційних робіт. У І кварталі 2016 року на базі ЦНДЛ 



розпочалось виконання нових науково-дослідних робіт, які фінансуються з 

державного бюджету. Цього року лабораторію дооснащено сучасним 

спектрофотометром ULAB-108UV та імуноферментним аналізатором RT-

2100С з термошейкером. 

У  2015-2016 навчальному році на базі лабораторії мікробіологічних та 

паразитологічних досліджень виконувалася комплексна міжкафедральна 

тема «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення 

профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших респіраторних 

вірусних інфекціях». Виконуються мікробіологічні дослідження для 

кандидатських та магістерських  робіт. Співробітники лабораторії 

співпрацюють з бактеріологічними лабораторіями Університетської лікарні 

та ТКМЛ № 2. Протягом звітного періоду відремонтовано оптичну систему 

аавтоматичного бактеріального аналізатора Vitek – Compact-2 та оновлено 

обладнання для стерилізації (закуплено сухожарову шафу, автоклав), 

придбано іономір. З метою проведення санітарно-профілактичних обстежень 

було обстежено 1584 студентів медичного, фармацевтичного, 

стоматологічного факультетів, ННІ медсестринства та 386 працівників 

ТДМУ, виконано 3547 бактеріологічних та 3168 паразитологічних 

досліджень. У подальшому планується розширення спектру досліджуваних 

культур: ідентифікація мікроорганізмів групи неферментуючих 

грамнегативних бактерій, видів, які відносяться до родів Streptococcus, 

Neisseria, мікроорганізмів-представників мікробіоценозу ротоглотки, які 

викликають хронічні запальні захворювання ротоглотки, облігатних 

анаеробних мікроорганізмів, продовження дослідження полірезистентних до 

антибіотиків клінічних штамів за допомогою бактеріального аналізатора 

Vitek Compact-2, прогнозування формування антибіотикорезистентності за 

результатами проведених досліджень задля запобігання виникнення 

внутрішньолікарняних інфекцій. 

Обладнання лабораторії психофізіологічних досліджень включає: 

електроенцефалографи 4- та 8-ми канальні, програмно-технічний 

діагностичний комплекс DXNT, який забезпечує комп’ютерну обробку 

електороенцефалограм, спірограф мікропроцесорний СМП-21/01«Р-Д», 

авторефрактометр URK-700, електроофтальмоскоп, аналізатор поля зору 

Перитест-300, індикатор кислотності ІКЖ-2, електрокардіографи Юкард-100 

та 200, міограф, індикатор внутрішньоочного тиску ІГТ-2, реограф Р 4-02. На 

базі лабораторії психофізіологічних досліджень продовжує функціонувати 

Інститут вікової фізіології, який займається дослідженнями фізіологічних 

особливостей різних вікових груп.  

У цокольному поверсі адміністративного корпусу університету 

організовано лабораторію клінічних та експериментальних досліджень. Уже 

закуплено меблі, які відповідають стандартам ДСТУ EN ISO 15189:2015 

«Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності». Оголошено 

тендери на закупівлю необхідного сучасного устаткування. Наявність 

базового сучасного обладнання у лабораторіях університету дозволить 



нашим співробітникам брати участь та подавати заявки на гранти програми 

HORIZON 2020.  

Для підвищення ступеня оприлюднення наукових доробок нашого 

уніерситету та публікування наукових досягнень у міжнародних фахових 

виданнях, які цитуються наукометричними базами Scopus чи Web of Science, 

розроблено Положення про стимулювання публікаційної активності 

науковців університету, в якому передбачено преміювання за кожну 

опубліковану статтю залежно від рейтингу журналу. Протягом цього року 

премії отримали 12 науковців, які опублікували свої роботи у рейтингових 

журналах. Хочеться відмітити професора Сміян Світлани Іванівни, чия стаття 

«Efficacy and safety of CT-P13 (biosimilar infliximab) in patients with rheumatoid 

arthritis: Comparison between switching from reference infliximab to CT-P13 and 

continuing CT-P13 in the PLANETRA extension study» надрукована у журналі 

«Annals of the Rheumatic Diseases», імпакт-фактор якого 12.384.  

В Україні у 2016 році стартував Проект сприяння академічній 

доброчесності (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). 

Наш університет серед 10 вищих навчальних закладів залучений до його 

пілотного етапу. Вагому участь у реалізації проекту бере університет 

Фейрфілд (штат Коннектикут, США). Академічна доброчесність означає, що 

в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці 

керуються, передусім, принципами чесної праці та навчання, що є 

невід’ємною складовою  академічної культури та передумовою для 

успішного розвитку суспільства. З метою виконання Закону України «Про 

вищу освіту» та для забезпечення принципів академічної доброчесності у 

відділі інформаційних технологій нашого університету проводять системні 

статистичні дослідження та перевірку на академічний плагіат. 

Наші науковці беруть участь у конкурсах з пошуку наукових грантів. 

Зокрема, доктор біологічних наук Фальфушинська Г.І. виграла грант за 

програмою «Fulbright Scholar Program» і упродовж дев’яти місяців 

виконувала  дослідження на базі Університету Північної Кароліни в США.  

 

 

Патентно-інформаційний відділ 

Важливим розділом наукової роботи є винахідницька діяльність. 

Протягом 2015-2016 навчального року в Укрмедпатантінформ  подано 70 

заявок на винаходи та корисні моделі (протягом минулого року було 40 

заявок). Отримано 37 охоронних документи на винахід/корисну модель та 24 

позитивних рішення. 

Наших науковців відзначають державними нагородами. За високі 

досягнення у науковій та винахідницькій роботі звання «Заслужений 

винахідник України» присвоєно завідувачу кафедри  онкології, променевої 

діагностики і терапії та радіаційної медицини професору Галайчуку І.Й. 

Важливим розділом роботи патентно-інформаційного відділу є захист 

авторських прав на матеріали, створені працівниками університету. 

Впродовж звітного періоду до державної служби інтелектуальної власності 



України направлено 35 авторських прав на комп’ютерні програми. 

Працівниками відділу надавалася постійна допомога з оформлення 

документації та проведення інформаційного пошуку, проводився 

інформаційний супровід науково-дослідних робіт.  

Запропоновано ряд оригінальних технічних рішень у сфері 

експериментальної медицини, зокрема розроблено та удосконалено 

моделювання різноманітних патологічних станів на лабораторних тваринах: 

способи моделювання гіпотиреозу, ураження міокарда доксорубіцином, 

імобілізації кісткових уламків, фіксації та адаптації шкірного трансплантата 

силіконовою вакуумною камерою з срібними адаптаційними півкулями, 

парондонтиту, моделювання порушення функції статевих органів на тлі 

хронічного токсичного гепатиту, гастростазу, гідронефрозу, артеріальної 

гіпертензії тощо. Також запропоновано нові способи та методи лікування 

захворювань пародонта, альвеолітів, хірургічного лікування хронічного 

комбінованого геморою ІІІ-IV стадії, спосіб формування додаткового 

кисетного шва при степлерній гемороїдектомії в лікуванні комбінованого 

геморою IV стадії, спосіб вакуумної терапії ранової поверхні після 

автодемопластики, спосіб лікування внутрішнього генітального ендометріозу 

у жінок дисгормональними захворюваннями молочних залоз, спосіб 

попередження післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх 

кінцівок, спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини наноаквахелатами 

тощо.  

 

Метрологічна експертиза та нормоконтроль наукової продукції 

Основним завданням метрологічної служби є забезпечення єдності 

вимірювань в університеті, здійснення метрологічного контролю і нагляду за 

діяльністю всіх підрозділів університету з метою якісного проведення НДР та 

одержання достовірних результатів наукових досліджень, обліку 

матеріальних ресурсів. З метою досягнення єдності вимірювань, 

достовірності отриманих результатів досліджень у навчальний період 2015-

2016 рр. метрологічним забезпеченням були охоплені всі планові науково-

дослідні та  дисертаційні роботи, лікувальний процес та друкована продукція, 

діяльність господарської частини. 

Метрологічна служба університету є базою для виконання функцій 

головної організації  метрологічної служби МОЗ України (ГОМС МОЗ 

ТДМУ). (свідоцтво про атестацію ГОМС МОЗ ТДМУ від 16.12.2013 р. № 

063/13 терміном на п’ять років).  

 

Діяльність віварію університету 

Протягом року проводилась робота у віварії з вирощування та 

утримання лабораторних тварин, які використовуються для забезпечення 

навчального та наукового процесу, циклу тематичного вдосконалення 

«Лапароскопічні технології». Протягом навчального періоду використано для 

навчального процесу 180 голів білих щурів, 20 білих мишей, 91 морську 

свинку та 149 поросят. Для наукових досліджень використано 1530 білих 



щурів 15 морських свинок. В даний час в дослідах знаходиться 625 гол. 

щурів білих, утримуються на віварії в цілому 1290 білих щурів, коло 300 

мишей, в тому числі Balb/c, більше 50 морських свинок.  

 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

  Робота ради студентського наукового товариства спрямована на 

координування діяльності студентських наукових гуртків та роботи студентів 

– учасників наукових програм при організації науково-дослідницької роботи.  

В поточному навчальному році в студентських наукових гуртках 

працювали 365 студентів медичного факультету, 36 – фармацевтичного, 28 – 

стоматологічного та 32 – факультету іноземних студентів. Студентські 

наукові гуртки функціонують на всіх кафедрах ТДМУ. 

В поточному році в студентських наукових програмах брали участь 168 

студентів, зокрема: 

• «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» - 25 

студентів медичного факультету, 2 – стоматологічного 

факультету; 

• «Студент і профорієнтаційне навчання» - 102 студенти 

медичного факультету, 9 – стоматологічного, 13 – 

фармацевтичного, 15 – факультету іноземних студентів. 

Студенти ТДМУ були співавторами 35 статей, опублікованих в 

фахових виданнях (з них 15 – учасники програм). Студентами було 

опубліковано 295 тез у збірниках конференцій (учасниками програм – 97), з 

них на Всеукраїнських – 25, міжнародних – 270. Презентовано 147 усних 

виступів (учасниками програм – 77), з  Всеукраїнською участю - 24, 

міжнародною – 123. 

   За успіхи у навчальній і науковій роботі наші студенти отримали 

державні нагороди, а саме: Думнич Михайло став кращим студентом 

Тернополя 2015 року,  Ліна Багній  отримала академічну стипендію Кабінету 

Міністрів України на І семестр 2015-2016 н. р., Гвоздецький Андрій став 

лауреатом премії Національної академії медичних наук України та Асоціації 

правників медичних вузів Україні, Перевізник Богдана стала переможницею 

конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» і увійшла до сотні кращих 

студентів, які упродовж року отримуватимуть стипендію від «Фонду Віктора 

Пінчука» у 2016-2017 н.р. 

У 2015-2016 н.р. на Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт подано 7 праць (Рябоконь Марія, Стельмах Ольга, Булавіна Катерина, 

Корильчук Богдан, Зварич Роман, Дубинецька Вікторія, Шпак Орися). 

Для активізації роботи та контролю участі студентів в наукових 

програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» та «Студент – 

майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» проведено обов'язкове 

заслуховування звітів учасників студентських наукових програм про 

результати проробленої роботи за участі їх наукових керівників та 

викладачів-фахівців з даної тематики. 



25-27 квітня 2016 року був проведений ХIХ Міжнародний медичний 

конгрес студентів та молодих вчених. В збірнику опубліковано 929 тез, з них 

574 з України, в тому числі 353 публікації від студентів і молодих вчених 

нашого університету. Безпосередню участь в конгресі взяли більше 500 

учасників, з яких 232 з різних медичних вишів України. 43 переможців 

нагороджені Дипломом І ступеня, 77 – Дипломом ІІ ступеня за двома 

номінаціями "Молоді вчені" та "Студенти".  

 

Рада молодих вчених 

В 2015-2016 рр. молодими науковцями ТДМУ опубліковано 143 роботи 

у збірниках матеріалів міжнародних конференцій та журналах за кордоном. 

У збірнику матеріалів ХX Міжнародного конгресу студентів і молодих 

вчених молодими вченими опубліковано 104 тези, усно презентовано 57 

доповідей, нагороджено дипломами 23 науковців. 

В рамках проведення ХХ Міжнародного конгресу студентів і молодих 

вчених 25-27 квітня 2016 року проведено круглі столи “Євроатлантична 

інтеграція – погляд молодих науковців”, “Питання гендерної рівності в 

Україні” та “Як проводити наукові дослідження?”.  

  Асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії 

Кучер Світлана Вікторівна обрана в склад Ради молодих вчених при МОЗ 

України згідно з наказом від 09.11.2015 року № 734. 

13 травня 2016 р. на базі конгрес центру університету Радою молодих 

вчених при МОЗ України було проведено секційне засідання на тему «Роль 

молодих вчених у реформуванні вітчизняної науки та реалізації Закону 

України «Про вищу освіту» в системі підготовки фахівців галузі знань 

«Охорона здоров'я»» в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної 

освіти». 

Рада молодих вчених ТДМУ продовжує співпрацю з Радою молодих 

вчених МОН України, щодо обговорення проектів законодавчих актів 

стосовно наукової роботи.  

Проводиться робота з реорганізації та розширення ради молодих 

вчених для забезпечення представництва кафедр усіх факультетів ТДМУ. 

 

 

Наукові форуми 
За звітний період з вересня 2015 по липень 2016 року в ТДМУ 

відбулося 25 конференцій, форумів, з’їздів та семінарів (9 протягом 

осіннього семестру, 16 – весняного). Рангова структура конференцій 

розподілилася так: 9 наукових форумів отримали статус Всеукраїнських та 

міжнародних в системі МОЗ України, 1 – зареєстровано у Міністерстві освіти 

і науки України, решта проведені на регіональному рівні. 

Матеріально-технічне оснащення ТДМУ дозволяє проведення 

одночасно 7 і більше сателітних панелей в он-лайн режимі у рамках єдиного 

медичного освітнього простору. Успішно використовується веб-платформа 



Open Сonference Systems для інформаційного супроводу і забезпечення 

конференцій, які проводяться на базі університету.  

12-13 травня 2016 року на базі конгрес-центру навчально-оздоровчого 

комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Горбачевського відбулася уже традиційна XIII 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Актуальні питання якості медичної освіти» з дистанційним під’єднанням 

ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку та онлайн-

трансляцією на Youtube. Було заслухано і обговорено понад 170 доповідей. У 

конференції взяли участь 10 представників МОЗ України, 29 перших 

проректорів та проректорів з науково-педагогічної роботи, проректорів з 

міжнародних зв’язків, 10 проректорів з наукової роботи, 25 начальників 

навчально-методичних відділів та деканів, представники ради молодих 

вчених при МОЗ України, члени студентської ради при МОЗ України, 

представники науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення МОН України, делегації з Польщі та Грузії, понад 300 

учасників з вищих навчальних закладів України. 

У рамках заходу вперше з часу проведення конференцій відбулась 

нарада проректорів з наукової роботи, де вони обговорили важливі питання 

розвитку медичної науки. Відбулось також засідання Ради студентського 

самоврядування і Ради молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я.  

 

БІБЛІОТЕКА 

 

Завданням бібліотеки Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського є забезпечення доступності 

документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та 

наукової діяльності на основі максимально повного задоволення 

інформаційних потреб професорсько-викладацького складу та студентів. 

Робота колективу бібліотеки у 2015-2016 навчальному році 

спрямовувалась на збереження й поповнення бібліотечного фонду, 

впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери діяльності, 

створення комфортного інформаційного середовища для задоволення 

зростаючих освітніх та особистісних потреб користувачів. 

Протягом звітного періоду завершено опоряджувальні роботи в 

читальному залі на 2-му поверсі та у правому крилі першого поверху 

головного корпусу бібліотеки. Умебльовано читальний зал. Облаштовано 

приміщення для зберігання фонду дисертацій та цінних і рідкісних 

документів. Організовано пункт зберігання та видачі навчальної літератури 

для студентів стоматологічного факультету. Зроблено ремонт у філіалах 

читальних залів (Живова, 3 та Коцюбинського, 18).  

  На першому поверсі бібліотеки організовано зал каталогів та 

картотек, де користувачі можуть отримати довідку про наявність того чи 

іншого видання у бібліотеці. У коридорі першого поверху облаштовано зону 

відпочинку. Зроблено ремонт у туалетах на першому поверсі. Розпочато 



переоблаштування приміщень книгосховищ. Здійснено перепідключення 

головного корпусу бібліотеки до мережі Інтернет, перепрокладено 

внутрішню мережу бібліотеки,  запроваджено Wi-Fi доступ до мережі 

Інтернет на 1-му та 2-му поверсі. 

  У 2015-2016 навчальному році до бібліотеки надійшло 5 623 

примірники видань, з них:  

книг – 4 485прим. (79,76% від загальної кількості надходжень);  

періодичних видань – 705 прим. (12,54% від загальної кількості 

надходжень); 

неопублікованих документів (дисертацій, авторефератів дисертацій, 

магістерських робіт, методичних рекомендацій) – 431 прим. (7,67% від 

загальної кількості надходжень); 

електронних видань – 2 (0,03% від загальної кількості надходжень). 

Навчальна література становила 80,26 % від загальної кількості 

книжкових надходжень (4513 прим). 

Протягом навчального року бібліотека отримувала 141 назву журналів 

(111 за передплатою, 15 — через розсилку редакцій, 12 — з видавництва 

«Укрмедкнига», та 3 назви польських журналів надходили до бібліотеки 

безкоштовно). 91  з них — фахові видання з медико-біологічних проблем. 

Станом на 01.06.2016 року фонд бібліотеки налічує 383 408 прим. 

документів, в т. ч. : 

 книг – 314 327 (82%); 

 періодичних видань – 55 779 (14,5%); 

 неопублікованих документів (дисертацій, авторефератів дисертацій, 

магістерських робіт, методичних рекомендацій) – 12 610 (3,3%) 

 електронних видань – 692 (0,2%). 

За цільовим призначенням фонд розподіляється наступним чином: 

 навчальні видання – 185 857 прим. (48%); 

 наукова література – 186 312 прим. (49%); 

 художня література – 11 239 прим. (3%); 

Книгозабезпечення навчальних дисциплін відповідає нормативу 

Міністерства освіти і науки України. 

 Разом тим варто зазначити, що фонд бібліотеки потребує оновлення. 

Багато підручників є зношеними та застарілими. Потребує 

доукомплектування фонд підручників іноземними мовами (для іноземних 

студентів). З метою поповнення та оновлення бібліотечного фонду у звітному 

періоді проведено додаткову тендерну закупівлю для бібліотеки 4 900 

примірників підручників 83-х назв українською та англійською мовами на 

суму понад 1 млн. грн. 

Триває робота над впровадженням у роботу бібліотеки автоматизованої 

інформаційно-бібліотечної системи ІРБІС 64. За допомогою САБ ІРБІС  у 

бібліотеці створені та підтримуються 6 баз даних: 

 Каталог книг бібліотеки ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського 

(формується з 2015 р.) 



 Каталог дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт 

(формується з 2016 р.) 

 Предметний каталог статей з фахових періодичних видань 

(формується з 2015 р.) 

 Систематична картотека статей з періодичних видань (формується 

з 2016 р.) 

 Краєзнавча картотека (формується з 2016 р.) 

 Картотека праць викладачів ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського 

(формується з 2015 р.) 

Станом на 01.08.2016 кількість внесених до баз даних записів становить: 

 база даних електронного каталогу книг – 52483, 

 база даних електронного каталогу дисертацій, авторефератів 

дисертацій, магістерських робіт – 99 

 база даних предметного каталогу статей з фахових періодичних 

видань – 8068, 

 база даних праць викладачів ТДМУ –540. 

 база даних систематичної картотеки статей з періодичних видань – 

230 

 база даних краєзнавчої картотеки – 168. 

Із метою оптимізації роботи бібліографів та більш повного задоволення  

інформаційних потреб користувачів у 2016 році бібліотека ТДМУ стала 

учасником Корпорації медичних бібліотек України. Це дозволило 

отримувати інформацію про зміст 317 медичних журналів (217 українських 

та 100 зарубіжних), більш повно та якісно поповнювати предметний каталог, 

замовляти для користувачів сканкопії статей із журналів, які не передплачує 

бібліотека ТДМУ. 

Упродовж звітного періоду працівниками бібліотеки виконано 757 

довідок (бібліографічних, уточнюючих, тематичних), проведено 9 днів 

інформації. Для ознайомлення було представлено 768 документів. 

Запроваджено проведення днів кафедри.  

Упродовж 2015—2016 навчальному році було підготовлено 9 

бюлетенів нових надходжень періодичних видань до бібліотеки, які 

розповсюджувались на кафедрах університету.  

Важливим завданням бібліотеки є виконання меморіальної функції, яка 

здійснюється шляхом створення бібліографічних покажчиків, 

рекомендаційних списків літератури на паперових носіях та в електронній 

формі. 

  Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу було 

підготовано 8 рекомендаційних списків літератури: 

- «Ревматоїдний артрит»; 

- «Мова – духовне багатство народу»; 

- «Вічне слово Шевченка» 

- «Леся Романчук – лікар і письменниця» (до 60-річчя від дня 

народження); 



- «Апостол добра і справедливості» (до 150 річчя від дня народження 

митрополита УГКЦ Андрея Шептицького), 

- «Микола Пирогов — хірург від Бога» (до 205-річчя від дня 

народження) 

- «Іван Марчук – неповторний художник», 

- «Євген Коновалець – військовий діяч і політик» (до 125-річчя від днія 

народження). 

За 2015—2016 навчальний рік всіма структурним підрозділами 

бібліотеки надано послуги 17 830 кристувачам.  

Книговидача склала 373 347 прим. документів, відвідування — 149 252  

візитів. 

Протягом 2015—2016 навчального року бібліотекарі оформили 32 

книжково-ілюстративні виставки різної тематики на яких будо представлено 

1015 документів.  

У рамках Року англійської мови в Україні в 2016 році в бібліотеці 

проводились заходи, спрямовані на популяризацію вивчення англійської 

мови. 

Було створено Клуб розмовної англійської мови для викладачів і 

студентів. Заняття проводив волонтер Корпусу Миру Метью Тьорнер. За три 

місяці проведено 13 занять клубу, які відвідали 109 викладачів та 145 

студентів університету.  

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
Протягом 2015-2016  року видавництво «Укрмедкнига» видало 240 

назви різної друкованої продукції. Серед них 17 назв підручників –14 

повторним тиражем, 3 нових. Видано 33 навчальних посібників, 15 з них 

повторним тиражем, 18 нових. Протягом року видано 4 назви монографій, 4 

назви іншої літератури, 20 назв навчально-методичної літератури, 6 збірників 

матеріалів конференцій, 53 види матрикул, 73 назви індивідуальних планів 

для студентів.  

У видавництві виходять 14 журналів, 11 з них внесено до переліку 

наукових фахових видань України, 2 газети – «Медична академія» і 

«Університетська лікарня», останню студенти-волонтери нашого 

університету роздають хворим в університетській лікарні.  

Крім того, видавництво забезпечує всі підрозділи університету 

необхідними бланками, журналами і іншою друкованою продукцієюю. За  рік від 

видавничої діяльності одержано 2 595 745 грн, для власних потреб надруковано 

продукції на 909 459 грн, бібліотеці передано книг на суму 347 260 грн.   

На даний час у видавництві в роботі знаходяться 23 різних видання, які 

перебувають на різних етапах редакційно-поліграфічного опрацювання. 

Протягом навчального року для потреб видавництва було придбано для 

друку продукції малими тиражами різограф RICOH, повністю оновлено 

комп’ютерний парк видавництва, придбано потужний принтер.  

 

 



ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА  

 

Лікувальна робота працівників нашого університету виконується на 35 

клінічних кафедрах університету, які розміщені на базах 16 лікувально-

профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування 

Тернопільської області, а також міста Рівне. Загальна кількість ліжкового 

фонду складає 4240 ліжок.  

У 2015-2016 навчальному році поновлені угоди між ТДМУ та 

обласними і міськими лікувальними закладами, а також підписано договір 

про співпрацю між ТДМУ і Комунальною установою Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня». Підписані 

угоди про співпрацю про проходження практики студентів з Рівненським, 

Житомирським, Волинським управліннями охорони здоров'я, Департаментом 

охорони здоров'я  Хмельницької облдержадміністрації. 

 Підписані угоди про співпрацю університету з медичним центром 

«Клініка професора С.Хміля», Заліщицьким обласним комунальним 

госпіталем інвалідів війни та реабілітованих, Більче-Золотецькою обласною 

фізіотерапевтичною лікарнею реабілітації, Комунальною установою 

Тернопільської обласної ради «Обласний центр профілактики і боротьби зі 

СНІДОМ». Відповідно до цих договорів укладені додатки до угод про 

використання університетом площ, що дало можливість збільшити площі на 

1230,6 кв. м. для навчання та проходження виробничої практики студентів   

університету.  

Тісна співпраця університету з управлінням охорони здоров'я обласної 

адміністрації, міським відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення 

реалізована в участі обласних спеціалістів та провідних фахівців 

різноманітних спеціальностей в науково-клінічних конференціях, а також 

активній участі професорсько-викладацького складу кафедр в колегіях 

департаменту охорони здоров’я області і реалізації наступних програм: 

„Обласна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини”, „Боротьба з онкологічними захворюваннями”, 

„Охорона здоров’я матерів та дітей”, ”Протидія захворюваності на 

туберкульоз”, „Запобігання серцево-судинним захворюванням та лікування 

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань”, „Репродуктивне 

здоров’я населення Тернопільської області”, „Цукровий діабет”,  „Обласна 

програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД”.  

На клінічних кафедрах університету працюють 346 викладачів, з них 55 

% мають вищу кваліфікаційну категорію,  13%  – першу, 13% – другу”,  19% 

– не мають категорії (переважно це викладачі стоматологічного факультету, 

яким для отримання категорії не вистачає лікувального стажу).  

15 працівників нашого університету є позаштатними спеціалістами 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Тернопільської обласної 

державної адміністрації та відділу охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради, а член-кореспондент НАМН 



України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з шкірними та венеричними 

хворобами, професор, Андрейчин М. А. – голова асоціації інфекціоністів 

України. 

Загалом працівники клінічних кафедр за 2015-2016 навчальний рік в 

поліклініках прийняли 35475 хворих, в стаціонарах пролікували 17628 

пацієнтів, проконсультували на клінічних базах 62404 хворих, на інших базах 

– 5896 пацієнтів. В хірургічних клініках виконано 4811 операцій.  

Лікувальне навантаження виконали всі кафедри. 

 У 2015-2016 навчальному році 21 викладач клінічних кафедр пройшов 

профільну спеціалізацію для повної відповідності профілю відділень, 58 

викладачів пройшли передатестаційний цикл за вузькими спеціальностями і 

8 викладачів пройшли курси тематичних вдосконалень. 

 У період з вересня 2015 року по травень 2016 року подано 20 

атестаційних справ у ЦАК МОЗ України, з них 4 – підтвердження категорії, 

18 – на присвоєння. У 2016 році планується проведення атестації 236 

викладачів нашого університету на підвищення або підтвердження лікарської 

кваліфікаційної категорії, з них 166 викладачів – на підтвердження, 70 – на 

присвоєння. 

Наказом ректора від 3 вересня 2015р. за № 376 започаткувала свою 

роботу лікувальна комісія у складі професорсько-викладацького складу 

університету.  

У квітні 2016 року на запрошення адміністрації Інституту медицини 

села в Любліні делегація ТДМУ перебувала у Польщі  де ознайомилася з 

роботою новоствореного центру променевої діагностики і терапії у місті 

Замостя. Було домовлено про можливість стажування викладачів ТДМУ і 

практичних лікарів, які працюють в галузі променевої діагностики і терапії.  

У жовтні 2015 року університет розпочав співпрацю з благодійним 

фондом «Дар життя» щодо надання медичної допомоги дітям Тернопільської 

області. У зв’язку з цим з 2 жовтня 2015 року запрацювала «Клініка на 

колесах» у складі викладачів університету педіатричного профілю. В ході 

цього проекту відбулися виїзди у 2 будинки-інтернати, 3 загальноосвітні 

школи та 2 дитячі районні поліклініки. Загалом у ході консультативних 

поїздок було оглянуто і проконсультовано 227 дітей, оглянуто 11 дітей віком 

до року, дано рекомендації по вигодовуванню та лікуванню патологій, 

обговоренні питання вакцинопрофілактики на сучасному етапі.  

 З метою створення навчально-практичної бази для кафедр 

стоматологічного факультету, підвищення якості професійної підготовки та 

перепідготовки медичних кадрів, надання висококваліфікованої та 

спеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги проведено роботи з 

відкриття стоматологічного відділу університетської клініки ТДМУ. 

Проведено перепланування площ під стоматологічний відділ навчальних 

корпусів по вул. Чехова 3,5,7, закуплено 5 нових стоматологічних установок, 

рентгенівський апарат, планується закупівля діагностичного обладнання для 

фізіотерапевтичного кабінету. 



На базі Тернопільської університетської лікарні викладачі університету 

працюють у 19 спеціалізованих відділеннях. Викладачі всіх клінік 

університетської лікарні  мають спеціалізацію або атестаційну категорію за 

спеціальністю відповідного відділення. У 2015-2016 н.р. 30 викладачів 

клінічних кафедр пройшли профільну спеціалізацію для повної відповідності 

профілю відділень.   

За звітний 2015-2016 навчальний рік співробітниками клінічних кафедр 

запроваджено 92 нові методики діагностики та лікування різноманітних 

захворювань та патологічних станів, проведено 9 науково-практичних 

конференцій, ІХ з’їзд  інфекціоністів України. 

Професорсько-викладацький склад прийняв активну участь в розробці 

та реалізації заходів з профілактики грипу. На забезпечення виконання 

наказу МОЗ України «Про заходи щодо пpoфілактики i боротьби з грипом та 

гострими респіраторними інфекціями в Україні», в університеті була 

створена протиепідемічна комісія, якою  була розроблена програма 

профілактичних заходів,   створено телефон гарячої лінії для консультацій 

працівниками кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією населення 

області.  

В університеті   продовжує роботу лабораторія полімеразно - 

ланцюгової реакції та міжкафедральна клінічна лабораторія. У 2015-2016 

навчальному році проведено 44165 обстежень, а в лабораторії ПЛР-

діагностики - 448 досліджень.   

У 2015-2016 навчальному році проведено капітальний ремонт 

медичного пункту університету за адресою вул. Живова, 3 із заміною вікон, 

дверей, твердого та м'якого інвентаря. Запроваджено електронну версію 

реєстратури, обладнано кабінет для консультацій лікаря-окуліста. За 2015-

2016 навчальний рік амбулаторну медичну допомогу надано 3483 студентам. 

В університеті створено комісію по організації та проведенню 

медичних оглядів студентів та працівників ТДМУ, оформлення особистих 

медичних книжок. За звітний період проведено 3263 профілактичних оглядів 

студентів. 

Продовжували працювати навчально-практичні центри первинної 

медико-санітарної допомоги. У 2015-2016 навчальному році у НПЦПМСД 

прийнято 493 амбулаторних хворих – 193 первинно, 300 повторно.   У 

повному обсязі обслуговувалися виклики до хворих на дім, які обов’язково 

проходять під наглядом медперсоналу ФАПів та амбулаторії, 

забезпечувалося їх обстеження та давалися необхідні рекомендації.  

Створено тренінг-клас первинної медико-санітарної допомоги на базі 

поліклінічного відділення Тернопільської міської лікарні №2. 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2015-2016 навчальному році продовжувалися фахові стажування 

викладачів ТДМУ на навчально-клінічних базах університетів-партнерів, 

проведення спільних наукових форумів, а також здійснення академічних 

обмінів викладачами та студентами. 



ТДМУ став членом Європейській асоціації університетів (EUA), що 

об’єднує понад 850 навчальних закладів з 47 країн. Основна місія ЄАУ — 

сприяти розвитку гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-

дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам як автономним 

інституціям у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.  

У 2016 році подано заявку до Наглядової Ради Великої Хартії 

Університетів щодо підписання  Великої Хартії Університетів – документу, 

що окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись вищі 

навчальні заклади для забезпечення розвитку освіти та інноваційного руху у 

світі.  

Підписано 9 угод про міжнародну співпрацю, зокрема з:  

1. Університет Мюррея (Кентуккі, США) 

2. Саскачеванська Політехніка (Саскатун, Канада) 

3. Університет Реджайни (Реджайна, Канада) 

4. Поморська академія в Слупську (Слупськ, Польща) 

5. Інститут медицини села (Люблін, Польща) 

6. Центр променевої діагностики і терапії (Замость, Польща) 

7. Кутновська автономна лікарня (Кутно, Польща) 

8. Університет Аккону (Берлін, Німеччина) 

9. Medline SP. Z O.O. (Зєльона Гура, Польща) 

Також поновлено 3 угоди про співпрацю з: 

1. Тбіліський державний медичний університет (Тбілісі, Грузія) 

2. Самаркандський державний медичний університет (Самарканд, Узбекистан) 

3. Ургенчський філіал Ташкентської державної медичної  академії (Ургенч, 

Узбекистан) 

Загалом ТДМУ співпрацює з 43 зарубіжними вищими медичними 

освітніми закладами, закладами охорони здоров’я та іншими міжнародними 

партнерами з 16 країн світу.  

ТДМУ є учасником міжнародного проекту Erasmus Mundus MEDEA, 

який фінансується Євросоюзом (EACEA). В рамках цього проекту за 

результатами відбору впродовж осіннього семестру 2015-2016 навчального 

року в провідних університетах Європи перебували на навчанні 5 студентів 

(семестровий обмін складає 6 місяців), зокрема: 

- у Вільнюському університеті (Литва) – 4 студенти; 

- в Університеті Арістотеля у Тессалоніках (Греція) – 1 студент. 

 1 студент отримав грант на навчання в  Університеті Сантьяго де 

Компостела (Іспанія) впродовж 10 місяців. 

 1 викладач університету проходив стажування впродовж 1 місяця на 

навчально-клінічних базах Університету Арістотеля у Тессалоніках  (Греція). 

 2 представники університету проходять стажування за PhD-

програмою в Університеті Перуджі (Італія) впродовж 6 та 18 місяців. 

 1 працівник університету отримав стипендію на стажування за post-

PhD програмою в університеті Поля Сабатьє (Франція) впродовж 10 місяців. 



Загальна вартість грантової підтримки від Євросоюзу (EACEA), яку 

отримали представники ТДМУ для здійснення запланових програм 2 етапу, 

складає понад 1 млн. 500 тис. грн. 

Розпочато співпрацю з міжнародними партнерами у рамках програми 

ЄС з досліджень та інновацій «Horizon 2020». Подано заявки на проведення 

спільних наукових досліджень в рамках програми «Polonez-2». 

У рамках програми «Fulbright Scholar» здійснювалося стажування 

1 працівника в Університеті Північної Кароліни (США). Грантова підтримка 

– 17 900 USD. 

У 2016 році ТДМУ став учасником міжнародного проекту Erasmus+  

разом з Вроцлавським медичним університетом. Програма передбачає 

грантову підтримку на навчання студентів впродовж 1 семестру, а також 

обмін викладачами для читання лекцій в університеті-партнері. 

У рамках підписаної Угоди про співпрацю з Поморською академією в 

Слупську (м. Слупськ, Польща) планується здійснення академічної програми 

«Visiting Professor». 

Розпочато співпрацю з вищими медичними навчальними закладами 

Туреччини у рамках проекту «Mevlana Exchange Program». Зокрема 

підписано Угоду про взаємну співпрацю з Університетом Ондокуз Меїс (м. 

Самсун, Туреччина).  

Розпочато роботу над спільними україно-польськими науковими 

проектами, а саме «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та 

профілактики бореліозу», «Вивчення латентної форми туберкульозу у осіб 

старшого віку та осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі», 

«Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя 

студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і 

режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років 

шкіл м. Тернополя». Співпраця відбувається в рамках науково-дослідницьких 

проектів Європейського Союзу між науковцями Державної Вищої школи 

імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща) та Тернопільського 

державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. 

Впродовж 2015-2016 навчального року відділом міжнародних зв’язків 

було організовано 54 закордонних відрядження 46 працівників ТДМУ: з 

метою участі в міжнародних наукових і освітніх форумах  

та конференціях – 17 працівників; для проходження стажувань – 16 

працівників; для налагодження міжнародної співпраці – 7 працівників; з 

метою розробки проектів спільних наукових досліджень –  

8 працівників; з метою читання курсу лекцій в іноземних ВНЗ – 1 працівник. 

Згідно з підписаною двосторонньою угодою про співпрацю на 

теоретичних і клінічних базах Вроцлавського медичного університету 

(Польща) впродовж 2015-2016 навчального року навчалися 4 студентів 

ТДМУ. За результатами відбіркового конкурсу ще 4 студентів буде 

делеговано для навчання впродовж 2016-2017 навчального року. 

Згідно з підписаною двосторонньою  угодою про співпрацю між 

університетами, 3 студентів університету   отримали можливість здобувати 



вищу освіту на пільгових умовах (заочна форма навчання) у Вищій школі 

безпеки у Познані (Польща). 

З 14 до 27 липня 2016 року на базі НОК «Червона Калина» відбулися 

ХІ Міжнародні Літні студентські школи. В роботі Літніх шкіл взяли участь 

50 студентів університету та 31 учасник з: 

 Тбіліський державний медичний університет (Грузія);  

 Університет Мюррея (Кентуккі, США) 

 Університет імені Грента МакЮена (Едмонтон, Канада) 

 Університет Аккону (Берлін, Німеччина) 

 Вища школа імені Папи Римського Іоанна Павла ІІ (Біла Підляска, 

Польща) 

 Поморська академія в Слупську (Польща) 

 Люблінський медичний університет (Польща) 

 Харківський національний медичний університет (Україна). 

Учасникам Літніх шкіл проведено низку тренінгів провідними спеціалістами з 

факультету громадського здоров’я Університету Мюррея (США). 

  

За звітний період з робочим візитом університет відвідали: професор 

Йозеф Бергєр – ректор Державної Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в 

Білій Підлясці (Польща) та докторант Малгожата Василевська; професор 

Віденського медичного університету (Австрія) Гаральд Тойсфельбауер; 

директор з досліджень та розвитку Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., 

дійсний член Товариства токсикології (SOT), голова Міжнародної робочої 

групи з екологічного здоров’я дітей Андрій Корчевський; провідний фахівець 

в галузі мікробіології та імунології інфекційних захворювань, професор 

Університету Аккон (м. Берлін, Німеччина) Тімо Ульріхс; координатор 

двосторонньої співпраці між університетами, почесний професор ТДМУ, 

доктор Войцех Барг, завідувач кафедри педіатрії № 3, член комітету 

імунології та етіології інфекційних захворювань людини Польської Академії 

Наук Александра Левандовіч-Ушинська, керівники програми «Еразмус» 

Томаш Пєтрашкєвіч та Слава Ксенич;  делегація Університету імені Грента 

МакЮена (Едмонтон, Канада), до складу якої увійшли  президент 

Університету імені Грента МакЮена д-р Девід Аткінсон, Тереза Аткінсон і 

проектний менеджер Центру українських ресурсів та розвитку Університету 

імені Грента МакЮена Юрій Конкін; Генеральний консул Посольства 

Арабської Республіки Єгипет в Україні Марва Абделаал Махмуд; менеджер 

відділу міжнародних проектів Школи Медсестринства Саскачеванської 

Політехніки Рені Лоевен, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в 

Україні Роман Ващук. 

13 червня з метою обговорення напрямків і перспектив міжнародної 

співпраці між ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України» (Україна) та Варшавським медичним 

університетом (Польща), програм академічної мобільності студентів, 

розробки спільних освітніх проектів у сфері медсестринства ТДМУ відвідали 



представники Варшавського медичного університету: декан факультету 

прикладних наук проф. Пьотр Малковскі та завідувач відділу післядипломної 

медсестринської освіти проф. Гражина Войцік. 

14 червня університет відвідав д-р Богуслав Гнатовскі – директор 

міжнародної мережі лабораторій «ALAB» (м. Варшава, Польща). Під час 

візиту було обговорено можливість відкриття лабораторії «ALAB» на базі 

ТДМУ.  

З 22 до 23 червня 2016 року з офіційним візитом ТДМУ відвідала 

делегація з Польщі у складі: проф. А. Овоца – президента Вченої ради 

Інституту медицини села (м. Люблін), проф. І. Бояр – директора Інституту 

медицини села (м. Люблін), п. А. Братковскі – маршалка Люблінського 

воєводства, д-ра В. Вєжби – редактора газети «Світ лікаря». З Інститутом 

медицини села (м. Люблін, Польща) було підписано  двосторонню Угоду про 

співпрацю. Гості також взяли участь в Урочистому засіданні вченої ради з 

приводу випуску 2016 року а  проф. Альфреду Овоцу було вручено Диплом 

Почесного професора ТДМУ.  

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ТА ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота – важлива та невід’ємна складова частина навчального 

процесу. Поєднання навчання та виховання в університеті дає можливість 

забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів-медиків, ідеалом 

яких має бути гармонійно розвинена, високоосвічена, творча, юридично 

обізнана, активна й національно свідома людина. 

Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи протягом 

2015-2016 н.р. здійснювалася за основними напрямками:  

• національно-патріотичне виховання; 

• інтелектуально-духовне виховання; 

• громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та 

правопорушень; 

• моральне виховання, благодійна та волонтерська робота; 

• естетичне виховання; 

• пропаганда здорового способу життя; 

• робота з іноземними студентами. 

В університеті функціонує Інститут кураторів студентських 

академічних груп. Протягом року було підготовлено та проведено більше 

1000 заходів, присвячених знаменним подіям, національно-культурним 

традиціям, провідним вченим, політичним діячам, пам’ятним 

університетським подіям.  

Одним із напрямків виховної роботи в університеті є національно-

патріотичне виховання, яке спрямоване на відродження національної 

культури та використання кращих традицій культурних надбань.  

Навчальний рік в університеті розпочався лекцією «Моя Україна – 

вільна держава». У бібліотеці університету були створені тематичні 

виставки, присвячені річниці незалежності України.  



З нагоди Дня захисника України 14 жовтня 2015 року за ініціативи 

колективу Центру виховної роботи та культурного розвитку а також 

студентів організовано урочистий концерт за участю воїнів АТО «Героям 

Слава».  

З нагоди святкування різдвяних свят організовано різдвяний вертеп 

«Українська колядка» (учасники театрального гуртка «Aрт-Drama») та 

лунала щира і дзвінка коляда, яку подарував усім хор студентів  та 

викладачів ТДМУ (керівник – студент медичного факультету Ярослав 

Запотоцький). Гроші, зібрані під час колядування, студенти передали на 

потреби бійців АТО та діткам гематологічного відділення міської дитячої 

лікарні. Проведено виховні години «Щедрий вечір на Україні», «Різдвяні 

свята в житті українського народу», відвідування виставки різдвяних дідухів 

в Українському домі. 

З нагоди річниці від дня народження Т.Г. Шевченка 10 березня 2016 

року  організовано та проведено святковий концерт «Думи мої, думи мої!» та 

шевченківські читання «Борітеся, поборете…». Режисером та сценаристом 

проведених заходів виступила студентка медичного факультету Іваніцька Т. 

Проведено літературні вечори «Тарас Шевченко жити буде, поки на землі 

житимуть люди», «Образ жінки у художній та поетичній творчості Т.Г. 

Шевченка». Виготовлені студентами малюнки, стінгазети та експозиції були 

представлені під час виставки  підготовленої працівниками бібліотеки ТДМУ 

«На вічнім шляху до Тараса!». Студенти університету  взяли участь у 

всеукраїнській акції «Шевченко Challenge». 

З метою виховання поваги до героїчного минулого українського 

народу, любові до рідної землі проведено ряд заходів щодо вшанування 

пам’яті героїв Небесної сотні, жертв політичних репресій в Україні, 

привернення уваги молоді до відродження національної пам’яті. Студенти, 

які є учасниками драматичного гуртка «Aрт-Drama», 23 лютого 2016 року в 

актовій залі університету презентували свою першу акторську роботу у 

постановці «За вас правда, за вас сила. І воля святая», яка була присвячена 

пам’яті героїв Небесної сотні. 

До Дня Соборності та Свободи України відбулось засідання «круглого 

столу» на тему: «Історичне значення Акту Злуки українських земель» з 

висвітленням проблем становлення незалежної демократичної держави на тлі 

історичних подій тих часів. Організовано і проведено студентську 

конференцію на тему: «Україна – єдина і неподільна», інформаційно-

просвітницькі виховні години на тему: «Єдність народу – запорука 

благополуччя і добробуту держави».  

Важливу роль у національно-патріотичному вихованні відіграють 

ознайомлення студентів із пам’ятками культури рідного краю. Куратори 

академічних груп студентів провели тематичні екскурсії у Тернопільський 

історико-меморіальний музей політичних в’язнів, Тернопільський обласний 

краєзнавчий музей та музей-садибу М.І. Пирогова у м. Вінниці, у музей-

садибу академіка І. Я. Горбачевського в с. Зарубинці. 



З метою формування в студентської молоді поваги до історичного 

минулого українського народу у бібліотеці університету було організовано 

тематичні виставки «Україна в нас одна», «Пам’яті Героїв Крут», «Вивчайте, 

любіть свою мову», «Джерела українського слова», «Героїчні сторінки 

визволення міста Тернополя від фашистських загарбників», «Духовці центри 

Тернопільщини», «Важкими дорогами війни». 

Сьогодні надзвичайно актуальним є військово-патріотичне виховання. 

Студенти п’ятого і шостого курсів, які пройшли військову підготовку за 

програмою офіцерів запасу на кафедрі медицини катастроф та військової 

медицини, присягнули на вірність народу України.  

Протягом навчального року мобілізовані працівники нашого 

університету працювали у військових госпіталях чи медичних пунктах, 

зокрема доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та 

радіаційної медицини Мирослав Домбрович, доцент кафедри травматології 

та ортопедії з комбустіологією Ігор Кулянда, асистент кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології Микола Винничук, клінічний ординатор кафедри 

анестезіології та реаніматології Тетяна Потупалова. Також, нашу країну 

захищали інженер Андрій Галаван, оператор Ігор Форисюк, водій Володимир 

Марховський. 

Напередодні Міжнародного жіночого дня Тетяна Потупалова отримала 

з рук Президента України Петра Порошенка заслужену нагороду – орден «За 

мужність» ІІІ ступеня. Як лікар санітарного вертольоту «Мі-8» вона 

здійснила 92 вильоти та надала медичну допомогу понад 600 пораненим і 

хворим у зоні АТО. Випускниця університету Іванна Чобанюк отримала 

відзнаку «Народний герой України». 

З метою військово-патріотичного виховання студентської молоді і 

кращого розуміння майбутніми медиками подій, які відбуваються на Сході 

України, організовано зустрічі студентів з воїнами АТО та виставку «Історія 

війни за незалежність. Донбас».  

З нагоди Дня захисника України Тернопільською 

облдержадміністрацією  та обласною радою відзначено медиків, які 

працювали волонтерами під час Революції Гідності, рятували воїнів АТО і 

були мобілізовані для захисту України. Грамоти, подяки і відзнаки отримали 

доценти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тамара Воронцова, 

Інга Кубей, старший лаборант кафедри клінічної фармації Любов Фалендиш, 

аспірант кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології 

Євген Лоза, студенти медичного факультету Петро Вітюк, Андрій Волік, 

Олексій Сорокін, Тетяна Рудик, Ірина Дмитрук, Віталій Козуб, Михайло 

Бойко, Тарас Яцунський, Ірина Токарчук і Михайло Денисюк, лікарі-інтерни 

Олександр Башта, Зіновій Гвоздик, Іванна Чобанюк, Сергій Коновал. 

Викладачі та студенти взяли участь у заходах, приурочених 

вшануванню пам’яті Січових стрільців, воїнів УПА, полеглих у Другій 

світовій війні, Героїв Небесної Сотні, героїв АТО. 

Духовне виховання і лікарська практика – це практично нероздільні 

поняття.  В університеті щомісяця відбуваються духовні розмови і роздуми 



на теми: “Як поєднувати принципи духовного життя у лікарській практиці?”, 

“Як знайти гармонію у житті?”, “Що потрібно для щастя?”.  

З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Митрополита Андрея 

Шептицького організовано та проведено зустріч викладачів і студентів 

університету з єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівським 

Української Греко-Католицької Церкви Теодором.  

З нагоди Дня медичного працівника організовано поїздку в Марійський 

духовний центр «Зарваниця». 

Важливою складовою виховної роботи із студентами є громадсько-

правове виховання. З метою підвищення моральності, запобігання проявів 

екстремізму, ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в українському 

суспільстві в університеті проведено інформаційно-просвітницькі виховні 

години, круглі столи, семінари, зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів з питань правової культури.  

Успішною формою виховання є також благодійна діяльність. В 

університеті успішно продовжує функціонувати волонтерський рух під 

керівництвом доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Іванни 

Зіновіївни Керничної. До числа волонтерів входять викладачі та понад тисяча 

студентів, у тому числі іноземці. Учасниками волонтерського руху ТДМУ 

проведено більше 500 заходів. Основними напрямками діяльності 

волонтерства ТДМУ є допомога бійцям АТО, допомога людям із соціально 

незахищених верств населення, дітям з обмеженими можливостями, дітям-

сиротам, інструкторські курси з домедичної допомоги, проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики захворювань. Під 

час проведення благодійних акцій протягом  2015-2016 н.р. зібрано більше  

100 000 грн. для допомоги воїнам АТО. 

18 вересня 2015 року студенти-волонтери ТДМУ активно долучилися  

до  благодійного марафону з метою збору коштів на придбання 

електроенцефалографу для обстеження хворих на епілепсію діток 

Тернопільської області. Відбулася благодійна акція до Дня боротьби з 

епілепсією «Фіолетовий день» до якої долучилися викладачі та студенти 

ТДМУ. 

14 листопада 2015 року в ТРЦ «Подоляни» була проведена акція до 

Дня боротьби з цукровим діабетом «Об’єднаємося у боротьбі з цукровим 

діабетом».  

На базі кафедри медицини катастроф та військової медицини  

молодіжним осередком Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної 

допомоги спільно з ТДМУ реалізовується проект «Я можу врятувати життя». 

16 студентів-інструкторів домедичної допомоги навчають азів надання 

домедичної допомоги студентів, школярів та всіх бажаючих. 

Студенти-іноземці об’єднали свої зусилля, створивши громадську 

організацію «Medicare and Social Welfare Initiative» та спільно з 

волонтерським рухом ТДМУ працюють в благодійному фонді «Карітас» і 

Петриківському будинку-інтернаті для престарілих. 



1 грудня 2015 року у рамках проекту «Повернемо щасливе дитинство 

онкохворим дітям» в університеті стартувала акція «Скринька хоробрості» та 

«Живий банк крові». 

За ініціативи працівників університету проведено благодійно-

спортивний фестиваль «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» за 

підтримки Тернопільської міської ради. Зібрані кошти передано на закупівлю 

виробів медичного призначення для онкохворих діток. 

Постійно велика увага в університеті приділяється художньо-

естетичному вихованню студентів. Реалізація творчого потенціалу молоді 

здійснюється у гуртках художньої самодіяльності, вокального, театрального 

та танцювального спрямування. За участю колективів художньої 

самодіяльності проводяться святкові концерти, присвячені різним знаменним 

датам. Протягом року організовано та проведено культурно-мистецькі та 

розважальні концерти, в тому числі «Героям Слава», «Думи мої, думи мої…» 

«Медичний квартал», «Анатомія кохання», конкурс краси «СтудМіс ТДМУ-

2016».  

Команди студентів нашого університету протягом 2015-2016 н.р. 

здобули перемогу на конкурсах обласного рівня: «Студентська Доба», 

«Кращий студент України», «Студреспубліка», «Інтелектуальна битва 

університетів», Міжвузівський чемпіонат «Що?Де?Коли?». Команди КВК 

«Анестезія», «В активному пошуку», «Без проблем»  брали участь у 

фестивалі студентської ліги КВК «Відпочиваємо разом!», фестивалі 

Галицької ліги КВК, студентських лігах у містах Івано-Франківську, 

Тернополі, Хмельницькому, Луцьку.  

Студент стоматологічного факультету Андрій Андрусик та студент 

фармацевтичного факультету В’ячеслав Довгалюк взяли участь у складі 

збірної команди України у Міжнародному фестивалі середньовічного бою 

«Битва націй».  

В  університеті функціонує спортивний комплекс та навчально-

оздоровчий комплекс «Червона калина» з басейном, тенісним кортом та 

спортивними майданчиками для занять волейболом, міні-футболом тощо. З 

метою пропаганди здорового способу життя на базі кафедри фізичної 

реабілітації здоров’я людини та фізичного виховання проводяться спортивні 

змагання для студентів та працівників університету з футболу, баскетболу, 

волейболу, настільного тенісу, великого тенісу, плавання, пейнтболу тощо. 

Студенти ТДМУ взяли участь в Універсіаді серед студентів вищих 

навчальних закладів III-IV рівня акредитації та традиційних змаганнях серед 

студентів-іноземців, турнірі пам’яті Небесної сотні з футболу, змаганнях із 

міні-футболу в рамках Літньої універсіади. Студент медичного факультету 

Нестор Яворівський виборов третє місце під час змагань з греко-римської 

боротьби в рамках VIII Літньої універсіади. Переможцями обласних змагань 

у турнірі з нагоди вшанування пам’яті генерала УПА Романа Шухевича 

«Кубок Шухевича» стала команда студентів ТДМУ 



За ініціативи органів студентського самоврядування в 2016 році 

організовано проведення  в університеті чемпіонатів з міні-футболу «Кубок 

ректора» та «Ліга чемпіонів». 

З метою відзначення кращих студентів та стимулювання студентських 

ініціатив у 2015 році запроваджено конкурс «Кращий студент ТДМУ»  у 

таких номінаціях: «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення в 

науковій роботі» (премія імені І.Я. Горбачевського), «За активну 

громадянську позицію», «За вагомі досягнення в розвитку культури», «За 

вагомі досягнення у спорті», «За активну волонтерську діяльність».  

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування ТДМУ. В університеті забезпечено належні умови для 

діяльності органів студентського самоврядування (надано приміщення, 

меблі, оргтехніку, постійний доступ до інтернету, відведено місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо). Фінансовою основою 

студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою ТДМУ в 

розмірі 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих від основної діяльності. 

Щомісячно проводяться зустрічі ректора та адміністрації університету 

із членами студентського самоврядування, під час яких здійснюється аналіз 

та оцінка ключових питань навчального процесу та соціальних аспектів 

життя студентів.  

Отже, виховна робота у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» спрямована на 

відродження національної культури, формування у студентів національної 

свідомості, гідності, відповідальності, виховання поваги і любові до рідної 

землі, українських традицій, підняття престижу української мови, культури, 

відновлення і збереження історичної пам’яті, шанобливе ставлення до 

національних святинь, історії, популяризацію заходів щодо діяльності 

волонтерського руху, морального, екологічного, фізичного виховання, 

здорового способу життя. 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансування діяльності університету, як закладу державної 

власності, здійснювалося за загальним (кошти державного бюджету) та 

спеціальним (кошти від надання платних послуг) фондами. Університет 

провадить свою діяльність на підставі кошторису доходів і видатків, який 

затверджується Міністерством охорони здоров’я України. 

У 2015-2016 навчальному році фінансування з державного бюджету 

склало 33 млн. 643 тис. 100 грн., в тому числі за бюджетними програмами: 

- 2301020 «Наука» -183 тис. 600 грн., 

- 2301070 «Освіта» - 33 млн. 459 тис. 500  грн. 

У 2015-2016 навчальному році фінансування загального фонду 

проведено до затвердженої програми, всі отримані кошти використано в 

межах кошторисних призначень.  

Фінансувались, як і попередніми роками, лише соціально захищені 

статті, а саме:  



- оплату праці –  в сумі 21 млн. 160 тис 900 грн.  Виділеної МОЗ 

України суми на оплату праці було недостатньо щоб здійснити виплату 

індексації заробітної плати в повному розмірі за рахунок коштів загального 

фонду, тому частину індексації було виплачено за рахунок коштів 

спеціального фонду;  

- харчування студентів з числа сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування –  472 тис. 500 грн. проводилось згідно із 

затвердженими обласним управлінням освіти нормами. В Тернопільській 

області ця сума у 2015 році склала 60  грн. на добу на одну особу, у 2016 році 

– 70 грн. на добу;   

- витрати на соціальне забезпечення – 11 млн. 826 тис. 200 грн.  Із 

вказаної суми виплата стипендії склала 11млн. 352 тис 500 грн.; 

- виплата  допомоги студентам-сиротам - 152 тис. 900 грн., в т. ч. на 

придбання  навчальної літератури – 45 тис. 900 грн., допомога на придбання 

предметів гардеробу та текстильної білизни – 8 тис. 300 грн., допомога 

випускникам-сиротам – 23 тис. 900 грн. В грудні виплачено одноразову  

допомогу всім студентам-сиротам  в  розмірі 3 тис. грн. кожному, на що 

виділено 63 тис. грн. Крім цього студентам-сиротам було виплачено 

матеріальну допомогу в сумі 11 тис. 800 грн.  

Кошторисом  на виплату адресної допомоги випускникам державної 

форми навчання які працюють за направленням в сільській місцевості чи на 

посадах дільничних терапевтів, педіатрів або сімейних лікарів передбачено 

323 тис. 800 грн., які було виплачено за зверненням (6090 грн. кожному з 47 

випускників).  

На придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату послуг чи  

капітальні видатки  з бюджету кошти не виділялись.  Всі витрати, необхідні 

для забезпечення роботи  підрозділів університету, здійснювались за рахунок 

коштів спеціального фонду. Використання коштів спеціального фонду 

проводилося в межах фактичних надходжень та відповідно до затверджених 

кошторисних призначень. Майже 71 % коштів спеціального фонду 

використано на оплату праці, 9 % - на придбання товаро-матеріальних 

цінностей та оплату послуг,  6% - на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв. 12 % коштів спеціального фонду використано на проведення 

капітальних ремонтів та закупівлю обладнання. 

Надходження коштів  до спеціального фонду університету у 2015-

2016  році склали 180 млн. 91 тис. 300 грн., в тому числі: 

1. Плата за освітні послуги – 169 млн. 929 тис. 600 грн  

2. Надходження від господарської та виробничої діяльності – 10 млн. 98 тис. 

300 грн. 

3. Доходи від здавання в оренду нежитлових приміщень – 51 тис. 300 грн. 

4. Від реалізації майна – 12 тис. грн. 

Найбільшу питому вагу в доходах складає плата за освітні послуги, 

що надають вищі навчальні заклади – 94,4 %. 



В кошторисі витрат університету питома вага загального фонду 

становить 23,45%, відповідно до кількості студентів, що навчаються за 

державним замовленням, спеціальний фонд – 76,55%.  

      Виконання доходної частини кошторису за спеціальним фондом в 

повному обсязі і з дотриманням відповідних термінів дає можливість  

забезпечити своєчасну виплату заробітної  плати, проводити розрахунки з 

бюджетом, оплачувати рахунки за послуги та отримані товарно-матеріальні 

цінності.  

Для забезпечення належних умов навчання та проживання студентів, 

стійкого фінансового стану університету проводиться робота з вивчення та 

освоєння можливих додаткових джерел надходження коштів у межах діючих 

нормативних документів, здійснюється аналіз використання коштів з метою 

їх економного та раціонального використання, формуються перспективні та 

річні кошториси витрат та плани використання коштів загального та 

спеціального фондів. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За звітній період діяльність адмінітративно-господарського підрозділу 

спрямовувалась на виконання програми розвитку, згідно концепції 

університету, у руслі забезпечення умов для успішної організації 

навчального, наукового та лікувального процесів, створення належних умов 

для роботи викладачів, повноцінного навчання, комфортного проживання та 

відпочинку студентів у гуртожитках. 

Підрозділами адміністративно-господарської частини ефективно 

контролювалась експлуатація будівель, споруд і приміщень навчальних баз, 

проведення поточних і капітальних ремонтів, охорона майна університету. 

Проведено усі необхідні заходи, що згідно відповідного наказу МОЗ України 

регламентують підготовку до роботи в осінньо-зимові періоди.  

На виконання програми енергозбереження Університету проведено 

власними силами ремонт усіх теплових вузлів, шляхом регулювання подачі 

на теплових вузлах у будівлях університету, не порушуючи теплових норм, у 

минулий опалювальний період зменшено споживання теплової енергії на 10-

15% (економія біля 80 тис. грн.). 

Проведено утеплення пінополістирольними плитами даху та фасаду 

видавництва «Укрмедкнига». 

Для забезпечення умов енергозбереження проведено заміну старих 

дерев’яних конструкцій на енергозберігаючі склопакети у навчальних 

корпусах та гуртожитках Університету.  

 У навчальному корпусі № 1 проведено ремонт тильної сторони фасаду, 

на четвертому поверсі правої сторони завершено ремонт і облаштування 

нової лекційної аудиторії №1-а на 80 місць. Нові меблі отримали науковий 

відділ, відділ кадрів, іноземний деканат, канцелярія, бухгалтерія, студрада, 

деканат стоматфакультету, планово-економічний відділ. У цьому ж корпусі 

завершено ремонт цокольних приміщень лівої сторони  під студентський 

гардероб.   



У цокольних приміщеннях правої сторони завершено ремонтні роботи 

для наукових лабораторій кафедр ННІ фармакології, гігієни та медичної 

біохімії. Для цих лабораторій закуплено спеціальні меблі та прилади. 

Проведено ремонти у архівах канцелярії, усіх деканатів, бухгалтерії. 

Розширено площі приміщення кафе «Ескулап». Проведено ремонт у 

аптечному складі, кімнаті зберігання прекурсорів із монтуванням потужної 

системи вентиляції та спеціально обладнаної витяжної шафи.  

  Переведено відділ програмного та апаратного забезпечення з 4-го 

поверху у відремонтовані приміщення серверної у цокольному поверсі. 

Звільнене приміщення облаштовується для залу засідань спецради. 

Облаштовано огородження паркувального майданчику  біля корпусу.  

  Проведено санітарну обрізку дерев, висадку нових декоративних 

насаджень, закуплено вуличні лавиці. Планується опорядження цоколю 

фасаду пінополістерольними плитами, виготовляється проектно-кошторисна 

документація на заміну системи дворової каналізації, благоустрою території з 

влаштуванням бруківкового покриття. 

У навчальному корпусі № 2  за адресою вулиця Руська, 12 облаштовано 

декоративну підсвітку пам’ятника І.Я.Горбачевському, змонтовано 

припливно–витяжну вентиляцію на кафедрі медичної інформатики, 

підготовлено приміщення для зберігання фонду літератури (стяжки, 

електропостачання, косметичний ремонт), замінено вікна на нові, 

енергозберігаючі.   

У навчальному корпусі № 3 фармацевтичного факультету за адресою 

вул. Руська, 36 завершено виконання капітальних ремонтних робіт. 

Проведено реконструкцію і оптимізацію системи газопостачання у 

навчально-наукових лабораторіях. Встановлено 14 датчиків (газоаналізатори) 

системи газової безпеки, 2 дистилятори, 3 бойлери, оновлено санвузли. 

Закінчується ремонт фасаду. 

У навчальному корпусі № 4  університетської бібліотеки за адресою 

вул. Січових стрільців, 8 встановлено систему вентиляції, облаштовано 

гардероб, встановлено декоративну огорожу,  завершено благоустрій 

прилеглої території бруківкою.   

 У навчальному корпусі № 5 ННІ медико-біологічних проблем за 

адресою вул. Словацького, 2  проведено ремонт сходових, навчальних кімнат 

кафедри соціальної медицини, гардеробу, облаштовано студентське кафе, 

проведено капітальний ремонт системи каналізації. 

У навчальному корпусі №6 за адресою вул. Чехова, 3 замінено усі вікна 

на енергозберігаючі, капітально відремонтовано систему опалення,  санвузли, 

замінено шиферне дахове покриття на металопрофіль, відремонтовано  

навчальні кімнати для кафедри патологічної фізіології та університетського 

симуляційного центру. Облаштовано фантомні навчальні класи для кафедр 

стоматологічного факультету. Проводяться роботи з будівництва  теплого 

переходу між навчальними корпусами № 6 і № 10 по вул. Чехова, 3 і 7. 

Навчальний корпус № 7 за адресою вул. Коцюбинського, 3: проведено 

капітальний ремонт спортивного залу із модернізацією освітлення, 



приміщень кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного 

виховання. У корпусі модернізували систему опалення, замінили запірну 

арматуру вузлів тепловодопостачання, провели часткове огородження 

прилеглої території. Навчальні приміщення повністю забезпечені меблями та 

усім необхідним спортивним інвентарем і тренажерами. 

  У навчальному корпусі № 11   за адресою вул. Дорошенка,7 

приведено у робочий стан системи водопостачання, каналізації, 

електропостачання. Облаштували кафетерій для студентів. 

В університетській лікарні   проведено ремонт і умеблювання 

гардеробів (терапевтичний корпус, хірургічний корпус), приміщень кафедри 

невідкладної та екстреної медичної допомоги, кафедри внутрішньої 

медицини №2, отоларингології, офтальмології та нейрохірургії.  

Поточні ремонти і умеблювання проведено на кафедрах дитячих 

хвороб з дитячою хірургією, інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними 

і венеричними хворобами, педіатрії ННІ ПО, гінекології  №1, №2, онкології, 

променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, кафедрі медичної 

реабілітації.  

Усі клінічні і теоретичні кафедри забезпечено згідно поданих заявок на 

100 відсотків учнівськими кріслами - було закуплено всього  за 2015-2016 

роки 933 учнівських крісла.  

Також проведено ремонт і облаштування гардеробу на новому місці у 

міській комунальній лікарні швидкої допомоги, відремонтовано опалення та 

електромережу, освітлення у аудиторії №4. 

У гуртожитку №1, де проживають іноземні студенти замінено усі 

дерев'яні віконні конструкції на енергозберігаючі металопластикові, 

завершено ремонт приміщень гуртожитської бібліотеки, завершено ремонт і 

оснащення спортінвентарем спортивного залу гуртожитку, відремонтовано і 

умебльовано медпункт і студмістечко та хол, встановлено нову пропускну 

систему з чіпами і турникетом, проведено ремонт центральних вузлів водо- і 

тепловодопостачання. У місцях загального користування гуртожитку 

замінено світильники, усі лампочки замінено на енергозберігаючі, замінено 

сантехнічне обладнання, оновлено постільний м’який інвентар, 

відремонтовано спортивний майданчик, на пригуртожитковій території 

проведено мощення бруківки, проведено санітарну обрізку дерев, накрито усі 

приямки, змонтовано вуличні ліхтарі, додаткові відеокамери, паркові лавиці 

(5шт). Пройдено всі етапи з долучення землі до навкологуртожиткової 

території. Досі ми володіли земельною ділянкою у 0,8686 га, на сесії 

міськради затверджено новий акт на право власності на землю, де нам 

долучили ще 0,0964 га. Зараз проводиться огородження всієї території 

кампусу. 

 У гуртожитку №2   проведено поточний ремонт місць загального 

користування, капітально відремонтовано 1 житловий блок, для 

попередження реверсу стічних вод з міського водного колектора встановлено 

у межовому колодці зворотній клапан, провели тотальний ремонт газових 

плит, відремонтовано 48 душових кабін, встановлено додаткові камери відео 



спостереження, частково оновлено сантехніку, у місцях загального 

користування гуртожитку замінено світильники, усі лампочки замінено на 

енергозберігаючі,  оновлено постільний інвентар. Для формування рівної 

поверхні газонів завезено грунт. Проводяться роботи з облаштування у 

приміщенні столової студентського клубу, також проводиться проектування   

мансардного поверху для підготовчого відділення іноземних студкнтів над 

існуючою столовою. 

У гуртожитку № 3   за адресою вул. Коцюбинського, 18А проведенено 

ремонт 5-го, 1-го поверху, де  проведено заміну дерев’яних віконних блоків 

на металопластикові, замінено дверні полотна, капітально  відремонтовано 8 

житлових кімнат, кімнати приготування їжі, побутові кімнати, санвузли та 

душові, обидві сходові, замінено систему каналізації.  Встановлено 4-ри 300-

літрових бойлери для внормування ситуації з забезпеченням 

тепловодопостачання для мешканців. Частково замінено сантехнічні 

комплектуючі, придбано енергозберігаючі лампочки. Облаштовано міні 

читалки на поверхах, залу для гри у настільний теніс на 1-му поверсі. 

Студенти повністю забезпечені меблями та необхідним м’яким  інвентарем. 

Закінчуються роботи з капітального ремонту фасаду.  

У гуртожитку № 4   проведено косметичний ремонт місць загального 

користування. Проведено ремонт приміщень кафедри фізичної реабілітації, 

здоров’я людини та фізичного виховання, для потреб кафедри облаштовано 

лекційну аудиторію. 

У НОК «Червона Калина»   проведено капітальний ремонт фасаду 

конгресцентру, трансформаторної підстанції, поточний ремонт у готелі, 

профілакторії, будиночках, військовому містечку, фасадів і дахів виробничих 

приміщеннь, басейну, тенісного корту (великого і малого), пофарбовано 

огорожі. Проведено заміни дерев’яних конструкцій конгресцентру на 

енергозберігаючі склопакети. 

Проведено поточний ремонт у навчально-практичному центрі с. 

Зарубинці. 

Таким чином, університет виконав поставлені перед собою завдання та 

готовий до початку 2016-2017 навчального року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ від 

30.08.2016 року: 

 

1. Затвердити звіт ректора університету про роботу у 2015-2016 

навчальному році та перспективний план розвитку колективу на 2016-

2017 навчальний рік. 

 

2. Для виконання основних положень Закону України «Про вищу освіту»  

продовжувати  вдосконалення організації освітнього процесу та 

забезпечення належної якості теоретичної і практичної підготовки 

фахівців з вищою освітою.   

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

 

3. Розробити та затвердити рішенням вченої ради університету концепцію 

діяльності ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 2017-2022 роки. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 

проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної та 

лікувальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та 

соціальних питань. 

Термін виконання: до 01 березня 2017 року.  

 

4. Ліцензувати освітню діяльність за освітньо-професійною програмою 

бакалавра та магістра спеціальності «Фізична реабілітація» галузі  

знань «Охорона здоров’я».     

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

 

5. Розробити та затвердити на вченій раді університету робочі навчальні 

плани підготовки фахівців з вищою освітою на третьому (освітньо-

науковому) рівні. Профільним кафедрам забезпечити навчально-

методичними матеріалами освітній процес підготовки докторів 

філософії.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 

проректор з наукової роботи. 

Термін виконання: до 01 грудня 2016 року.  

 

 

6. Для покращання практичної підготовки фахівців з вищою освітою 

дооснастити навчально-практичний центр симуляційного навчання 

сучасними фантомами та тренажерами.  Продовжити роботу, 

направлену на отримання грантового фінансування від Євросоюзу  

оснащення симуляційного центру. 



Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 

проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

  

 

7. Забезпечити постійне оновлення навчально-методичної документації, 

яка знаходиться на кафедральних сторінках СДО Moodle, відповідно 

до аудиторного навантаження, нових наукових даних, затверджених 

МОЗ протоколів діагностики і лікування. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

8. Розробити нову концепцію проведення об’єктивного структурованого 

клінічного іспиту для студентів медичного та стоматологічного 

факультету, забезпечити його проведення на базі навчально-

практичних центрів симуляційного навчання.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан 

медичного факультету, декан стоматологічного факультету. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

 

9. Розширити бази проходження виробничої практики для студентів 

медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. 

Відділу практики розробити положення щодо механізму зарахування 

проходження практики   в інших країнах.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 

проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, керівник 

відділу практики. 

Термін виконання: до 20.04.2017 року. 

 

 

10. На заміну ІС «Контингент», яка втратила  програмну підтримку, 

запровадити програмний комплекс «Автоматизована система 

управління навчальним закладом». 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, декани факультетів, 

керівник інформаційно-аналітичного відділу. 

Термін виконання: до 20 жовтня 2016 року. 

 

 

11. Систематично контролювати підготовку студентів до складання 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»,  організувати проведення   

тренінгів з тестових завдань на кафедрах університету, запровадити з 

дисциплін, які виносяться на ліцензійні іспити, тестовий 

передекзаменаційний контроль.   



 Відповідальні: декани факультетів, директор ННІПО, завідувачі 

кафедр.  

Термін виконання: протягом року. 

 

12. Кафедрам університету активізувати видавничу діяльність шляхом 

написання підручників і навчальних посібників, участі у авторських 

колективах з написання національних підручників.   

  Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.  

Термін виконання: протягом року. 

 

13. Декану факультету іноземних студентів, завідувачам кафедр 

забезпечити підготовку протягом 2016-2017 навчального року 

підручників та навчальних посібників англійською мовою з 

дисциплін, які не мають бібліотечного забезпечення. 

 Відповідальні: декан факультету іноземних студентів, завідувачі 

кафедр.  

Термін виконання: протягом року. 

 

14. Покращити роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів, 

забезпечити своєчасне виконання кандидатських і докторських 

дисертацій, надавати  дисертантам необхідну методичну, 

організаційну та матеріальну допомогу. Студентів випускових курсів, 

які за час навчання показали відмінні знання,   демонстрували хороші 

ділові якості, рекомендувати на наукову роботу та навчання в 

аспірантурі. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, наукові керівники 

дисертаційних робіт.    

     Термін виконання: протягом року. 

 

15.  Забезпечити кафедри необхідними для організації навчального 

процесу  у 2016-2017 навчальному році розхідними матеріалами, 

канцелярськими товарами.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соціальних питань.  

Термін виконання: до 1 жовтня 2016 року. 

 

16.  Навчальному відділу забезпечити контроль за дотриманням науково-

педагогічними та педагогічними працівниками університету графіку 

проходження курсів підвищення кваліфікації з актуальних питань 

педагогіки та професійної підготовки.  

Відповідальні: начальник навчального відділу.  

Термін виконання: протягом 2015-2016 навчального року. 

 

17.  Забезпечити постійний моніторинг якості освітніх послуг,  

моніторинг та перегляд освітніх програм. За результатами проведених 



моніторингових досліджень подавати пропозиції щодо удосконалення 

та покращання якості підготовки фахівців. 

Відповідальні: керівник сектору внутрішнього забезпечення якості 

освіти.  

Термін виконання: протягом 2016-2017 навчального року. 

 

  

18.  Забезпечити підготовку підрозділів до проведення зовнішнього 

аудиту системи менеджменту університету за міжнародними 

стандартами  якості ІSO 9001:2015. Провести внутрішній аудит 

освітньої діяльності, стан документації кафедр та структурних 

підрозділів.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи. 

Термін виконання: до 01.02.2017 року. 

 

 

19.  Для реалізації програми безперервного професійного розвитку 

лікарів на кафедрах ННІПО запровадити очно-дистанційну форму 

проведення  окремих циклів курсів тематичного удосконалення. Для 

дистанційного читання лекцій запрошувати вітчизняних та іноземних 

провідних фахівців у галузі.  Дирекції та кафедрам ННІПО розширити 

перелік циклів тематичного удосконалення з актуальних проблем 

медицини. 

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

 

20. З метою збільшення набору іноземних студентів підписати нові 

контракти з фірмами, що рекрутують студентів, запросити 

представників посольств іноземних країн для ознайомлення з умовами 

навчання і проживання в університеті іноземних студентів, залучати 

випускників-іноземців для рекламування університету після їх 

повернення на батьківщину.  

Відповідальні: декан факультету іноземних студентів. 

Термін виконання: протягом року. 

 

21.  Наукову діяльність університету здійснювати у відповідності до 

Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та 

наказу МОЗ України «Про заходи щодо удосконалення науково-

дослідницької та інноваційної діяльності. 

Відповідальні: проректори з наукової та науково-педагогічної та 

лікувальної роботи, директори ННІ, завідувачі наукових лабораторій. 

Термін виконання: протягом року. 

 



22. При плануванні обсягів державного замовлення на підготовку 

фахівців в аспірантурі й клінічній ординатурі на 2017 рік виходити з 

потреб кафедр університету у наукових і викладацьких кадрах. 

Активніше залучати науковців у аспірантуру й клінічну ординатуру 

на контрактну форму навчання за спеціальностями, ліцензованими 

Міністерством освіти і науки України. 

  Відповідальні: проректор з наукової роботи,  

           завідувач сектору аспірантури та клінординатури, завідувачі кафедр. 

            Термін виконання: до 01.01.2017 р. 

 

23. Провести організаційно-методичну роботу щодо початку підготовки 

аспірантів за програмами PhD. 

    Відповідальні: проректор з наукової роботи,  

           завідувач сектору аспірантури та клінординатури, завідувачі 

кафедр. 

            Термін виконання: до 30.10.2016 р. 

 

24. Активніше залучати наукові колективи кафедр і наукових 

лабораторій до участі у конкурсах на виконання державних і 

міжнародних наукових програм, отримання грантів, що 

забезпечуються цільовим фінансуванням. Подавати заявки для участі 

у тендерах щодо виконання госпдоговірних наукових тем. 

    Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ,  

            завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій. 

            Термін виконання: протягом року.  

25. Забезпечити належну підготовку для участі у конкурсі заявок 

(запитів) на держбюджетне фінансування НДР з обґрунтуванням 

актуальності, наукової новизни та очікуваної практичної цінності 

проекту, відповідними експертними висновками структурних 

підрозділів МОЗ України, проблемних комісій МОЗ та 

НАМН України та головних позаштатних спеціалістів МОЗ України. 

    Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівники НДР,  

           завідувачі наукових лабораторій. 

            Термін виконання: протягом року.  

 

 

26. Забезпечити інтернаціоналізацію наукової та інноваційної діяльності 

та формування міжнародних дослідницьких колективів, проведення 

стажування у закордонних наукових центрах, спільні публікації 

результатів наукових досліджень у провідних закордонних журналах. 



Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ,  

завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій. 

Термін виконання: протягом року.  

 

27. Активізувати роботу щодо публікацій результатів наукових 

досліджень, виконаних в університеті, у вітчизняних та іноземних 

часописах, що цитуються науковометричними базами Scopus та Web 

of Science. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ,  

завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій. 

Термін виконання: протягом року.  

 
 

28.  Матеріально стимулювати науковців університету та наукові 

колективи, які мають високі показники індексу Гірша (h-індекс), 

забезпечують високий рівень наукових досліджень та 

конкурентоспроможних розробок фундаментального та прикладного 

характеру. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи 

Термін виконання: протягом року.  

 

29. 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). При підписанні контрактів з 

викладачами рекомендувати у розділі «Наукова робота» планувати 

отримання патентів, підготовку інформаційних листів та методичних 

рекомендацій з грифом МОЗ України. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник патентно-

інформаційного відділу. 

            Термін виконання: протягом року. 

 

30. Забезпечити постійне оприлюднення результатів науково-дослідної 

роботи та науково-технологічних розробок у засобах масової 

інформації, на нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах 

регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

            Термін виконання: протягом року. 

 



31. З метою підвищення рівня проведення наукових конференцій 

посилити роботу з оргкомітетами щодо забезпечення достатнього 

представництва, самоокупності заходу, реалізації продукції 

видавництва «Укрмедкнига», своєчасного видання збірників тез, 

широкого (у т.ч. міжнародного) представництва учасників.  

Відповідальні: відділ організації наукових форумів, видавництво             

«Укрмедкнига», оргкомітети конференцій. 

Термін виконання: протягом року – згідно з реєстром проведення 

конференцій. 

 

32.  З метою полегшення доступу абонентів до бібліотечного фонду, 

завершити уведення в дію автоматизованої бібліотечно-

інформаційної системи ІРБІС. Продовжувати роботу з 

комплектування бібліотечного фонду літературою з врахуванням 

«Переліку національних підручників», затвердженого наказом МОЗ 

України № 502 від 22.06.2011 р. відповідно до нормативних вимог 

щодо забезпечення навчального процесу, а також наукових напрямків 

університету. 

 

Відповідальні: завідувачі кафедр, директор бібліотеки. 

Термін виконання: протягом року. 

 

33.   З метою забезпечення можливостей науковців університету 

користуватися повнотекстовими версіями провідних журналів у 

галузі біології і медицини забезпечити доступ до повної бази даних 

HINARI. 

    Відповідальні: начальник наукового відділу. 

   Термін виконання: до 01.01. 2017 р. 

 

34. Забезпечити активну участь студентів у програмах «Студентська 

наука та профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній 

фахівець високого рівня майстерності», у роботі студентського 

наукового товариства університету та щорічного міжнародного 

медичного конгресу студентів і молодих вчених.   

 Відповідальні: Голова ради СНТ. 

 Термін виконання:  протягом року 

 

35.  Провести підготовчу роботу щодо проведення атестації наукових 

працівників, не рідше одного разу на п’ять років, з метою оцінювання 



рівня професійної підготовки наукових працівників та 

результативності їх роботи. 
 

Відповідальні: керівник наукового відділу. 

           Термін виконання: до 01.01. 2017 р. 

 

36.   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 

наукових конференціях. 

Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів,   

завідувачі кафедр. 

 Термін виконання: протягом навчального року.  

 

37. Збільшити участь студентів та викладачів у програмах міжнародного 

обміну ERASMUS, ERASMUS +. 

Відповідальні:   міжнародний відділ  

  Термін виконання: протягом року. 

 

 

38. Збільшити участь науково-педагогічних працівників університету у 

міжнародних грантових конкурсах з актуальних проблем медичної 

науки і освіти. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, відділ міжнародних 

зв’язків, декани факультетів,   завідувачі кафедр. 

 Термін виконання: протягом навчального року.  

 

  

39. Підвищити контроль за доїздом випускників, які навчалися за 

державним замовленням, до інтернатури та за прибуттям випускників 

до місця працевлаштування після закінчення навчання в інтернатурі.    

  Відповідальні: зав. сектором працевлаштування. 

  Термін виконання: протягом навчального року.  

  

 

40.  Завершити роботи по створенню стоматологічного відділення 

університетської клініки. Провести офіційне відкриття 

стоматологічного відділення університетської клініки.  



Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної   

роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 

питань. 

  Термін виконання: до 01.10.2016 року. 

  

41. Забезпечити відповідність спеціалізацій працівників клінічних кафедр 

профілям відділень,  у яких вони здійснюють лікарську діяльність.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної  

роботи,      завідувачі клінічних кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

 

 

42.  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.   

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної  

роботи,      директор ННІ ПО, завідувачі клінічних кафедр. 

  Термін виконання: протягом року. 

 

  

 

43. Забезпечити організацію та проведення заходів спрямованих на 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-

правове та морально-естетичне виховання студентів. Активізувати 

роботу щодо пропаганди здорового способу життя, волонтерської та 

благодійної діяльності серед студентів. 

Відповідальні: помічник проректора з науково-педагогічної роботи та 

соціальних питань, завідувачі кафедр, куратори груп. 

  Термін виконання: протягом року. 

 

 

44.  Організувати широку профорієнтаційну роботу для виконання плану 

прийому на 2017-2018 н.р. Провести профорієнтаційну роботу у всіх  

медичних коледжах та училищах Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Хмельницької та Житомирської областей щодо вступу до 

університету.  

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії,   

директори навчально-наукових інститутів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.07. 2017 року. 

  

  



45.  Завершити ремонтно-будівельні роботи, з облаштування теплого 

переходу між навчальними корпусами №6-№10 за адресою вул. 

Чехова, 3-7. 

 Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.11.2016 року 

 

46. Завершити  капітальний ремонт фасаду та благоустрій внутрішнього 

двору навчального корпусу №3 за адресою вул. Руська, 36. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.11.2016 року 

47. Завершити заміну дерев’яних віконних конструкцій на 

енергозберігаючі склопакети у гуртожитку №2 за адресою вул. 

Живова, 5 та  провести огородження території кампусу. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.01.2016 року 

48. Провести благоустрій внутрішнього двору у навчальному корпусі №2 

за адресою вул. Руська, 12. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.12.2016 року 

49. Продовжити  утеплення фасаду та виконання внутрішніх 

штукатурних  та опоряджувальних робіт у корпусі університету за 

адресою вул. Пірогова, 16-а. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: протягом року 

50. Завершити утеплення  фасаду гуртожитку №3 університету за 

адресою вул. Коцюбинського, 18-а. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.11.2016 року 

51. Провести ремонт і утеплення дворового цоколю фасаду та 

благоустрій дворової території у навчальному корпусі №1 за адресою  

Майдан Волі,1 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та 

соцiальних   питань. 

Термін виконання: до 01.12.2016 року 


