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9 Забезпечення публічності інформації про діяльність університету

9.1 П ублічність інформації про діяльність університету забезпечується 

згідно з наказом М іністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 

«Деякі питання оприлю днення інформації про діяльність вищих навчальних 

закладів», а також  з «Положенням про інформаційний супровід веб ресурсів 

Тернопільського державного університету ім. І.Я. Горбачевського» .

9.2 На офіційному сайті університету розміщ ується інформація, яка 

підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України 

«Про вищу освіту», а саме:

9.2.1 Документи, що регламентують діяльність університету: Статут 

Тернопільського державного медичного університету ім. І . Я .  Горбачевського 

МОЗ України, Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ ТДМ У .

9.2.2 Положення про колегіальні органи та їх персональний склад: 

Положення про Вчену раду університету, Положення про Наглядову раду, а 

також положення про структурні підрозділи університету.

9.2.3 Загальні аналітичні матеріали про діяльність університету, звіти 

ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності, щорічні рейтинги кафедр.

9.2.4 Інформація з кадрових питань: склад керівних органів

університету, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на 

конкурсних засадах, ш татний розпис на поточний рік.

9.2.5 Інформація та документи п ов’язані з організацією освітнього

процесу: П оложення про організацію освітнього процесу; перелік

спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться підготовка фахівців, 

освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми, Положення про 

планування роботи, звітування і оцінювання науково-педагогічних

Центр веб-комунікацій, Центр документації, перший проректор, перший

проректор з наукової роботи, проректор з економічних питань та господарчої

діяльності.
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