
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УКРАЇНИ” 

 

 

Н А К А З 

 

   

“ ___ ”__________ 2018 р.                                                             № _____ 

 

 

 

 

Про затвердження рішень Вченої ради   

 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити рішення Вченої ради від 30 січня 2018 року з питання: 

1.1.  Виконання викладачами клінічних кафедр обсягу лікувальної роботи 

(додаток 1). 

2. Затвердити і ввести в дію положення (тексти додаються): 

2.1.  «Положення про медичний факультет ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.2. «Положення про стоматологічний факультет ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.3. «Положення про фармацевтичний факультет ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.4. «Положення факультет іноземних студентів ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.5. «Положення про деканат медичного факультету ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

2.6. «Положення про деканат стоматологічного факультету ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 
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2.7. «Положення про деканат фармацевтичного факультету ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

2.8. «Положення про деканат факультету іноземних студентів ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

2.9. «Положення про дирекцію навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

2.10. «Положення про навчально-науковий інститут медсестринства ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

2.11. «Положення про навчальний відділ ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.12. «Положення про науковий відділ ДВНЗ «Тернопільський державний 

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

2.13. «Положення про лікувальний відділ ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.14. «Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України»; 

2.15. «Положення про навчально-науковий відділ незалежного тестування 

знань студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

2.16. «Положення про центральний навчально-методичний кабінет ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

2.17. «Положення про теоретичну кафедру ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.18. «Положення про клінічну кафедру ДВНЗ «Тернопільський державний 

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

2.19. «Положення про навчальну аптеку ДВНЗ «Тернопільський державний 

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

2.20. «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи 

науково-педагогічних та педагогічних працівників ДВНЗ «Тернопільський 

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

2.21. «Положення про метрологічну службу ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 
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2.22. «Положення про порядок підготовки до видання навчальної та 

навчально-методичноїлітератури в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 

3. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.  

 

 

Ректор                                                        М. Корда 

 

 

ПОГОДЖЕНО:     

проректор з науково- 

педагогічної роботи         А. Шульгай 

 

в.о. начальника юридичного відділу     Н. Цпін 

 

завідувач канцелярії                  Т. Бунт 

 

 
Герасимюк           25-49-02



Додаток 1 

РІШЕННЯ  

вченої ради від 30 січня 2018 року з питання 

«Виконання викладачами клінічних кафедр обсягу лікувальної роботи» 

 

1. Провести атестацію у 2017 році професорсько-викладацького складу на відповідність 

кваліфікаційних категорій клінічних кафедр до профілю спеціалізованих відділень на клінічних 

базах, у яких працівники клінічних кафедр здійснюють лікарську діяльність.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувачі 

клінічних кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

3. Поновити  угоди про співпрацю з клінічними лікувально-профілактичними закладами, 

які є базами клінічних кафедр університету.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, юридичний відділ 

університету. 

Термін виконання: протягом року відповідно до термінів дії угод про співпрацю. 

4. Укласти нові угоди про співпрацю з лікувально-профілактичними закладами, з якими ще 

не підписані угоди. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи та соціальних питань, юридичний відділ університету. 

Термін виконання: протягом року. 

5. Проводити навчання з надання домедичної допомоги силовим структурам на базі 

навчально-тренінгового центру університету. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

Термін виконання: протягом року 

6. Впроваджувати у лікувальну роботу працівниками клінічних кафедр сучасні, передові та 

новітні технології в діагностиці та лікуванні. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

7. Удосконалювати  роботу і організувати структуру симуляційного центру. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

8. Забезпечити матеріальну і методичну базу для навчання в симуляційному центрі для 

лікарів-інтернів, курсантів, магістрів, клінічних ординаторів навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти університету. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

9. Закупити новий інструментарій та обладнання для навчального курсу «Лапароскопічні та 

малоінвазивні технології»  для курсантів навчально-наукового інституту післядипломної освіти. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

10. Укомплектувати лікувальним обладнанням та відкрити фізкабінет на стоматологічному 

факультеті за адресою вул. Чехова,7. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

11. Проводити міжнародні науково-практичні конференції, майстер-класи, присвячені 

новим сучасним методам діагностики і лікування. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувачі 

клінічних кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

 

 


