
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки 

проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі 
спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» у 
Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони

здоров'я України»

Згідно з «Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 978 
від 09.08.2001 року, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України № 2038л від 14.12.2015 експертна комісія у складі:

Голова комісії: Шапринський Володимир Олександрович -  завідувач 
кафедри хірургії № 1 з курсом ендоскопічної та лазерної хірургії
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 
доктор медичних наук, професор;

член комісії: Пашковський Валерій Мелетійович -  завідувач кафедри 
нервових хвороб, психіатрії та медичної психології імені С.М. Савенка 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державшій 
медичний університет», доктор медичних наук, професор

у період з 21 по 23 грудня 2015 року розглянула подану Державним 
вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (ТДМУ) акредитаційну 
справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності 
вищого навчального закладу державним вимогам щодо акредитації 
спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» галузі знань 1201 «Медицина» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією 
навчального процесу, його методичним забезпеченням, оцінила рівень знань 
магістрів з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо- 
наукової, професійної та практичної підготовки, проаналізувала науково- 
педагогічний потенціал, організацію наукових досліджень, вивчила стан 
навчально-матеріальної бази університету.

У процесі аналізу:
залучені і вивчені матеріали самоаналізу спеціальності 8.12010001 

«Лікувальна справа» галузі знань 1201 «Медицина» за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «Магістр», підготовлені випусковими кафедрами 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»;

перевірені документи навчального закладу та випускових кафедр, які 
підтверджують загальні відомості

Голова експертної комісії
про забезпечення навчального процесу зі
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спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» галузі знань 1201 «Медицина» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» в ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені 1. Я. Горбачевського МОЗ України»;

здійснений аналіз комплексних кваліфікаційних контрольних робіт з 
дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки, проведених ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»;

проведено аналіз фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів;
проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної 
роботи;

проведено наради та співбесіди з викладачами, працівниками та 
студентами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І .Я. Горбачевського МОЗ України».

На підставі вивчення науково-методичного, матеріально-технічного, 
кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців 
спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» галузі знань 1201 «Медицина» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» експертна комісія дійшла 
такого висновку: подана інформація є достовірною.*

1. Загальна характеристика вищого навчального закладу і 
спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» 

галузі знань 1201 «Медицина»

В умовах адаптації освіти до нових соціально-економічних змін та 
інтеграції системи освіти в європейський і світовий освітні простори 
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я 
України» вбачає мету своєї діяльності у: підготовці висококваліфікованих 
фахівців (магістрів, лікарів-спеціалістів, стоматологів, провізорів, клінічних 
провізорів, провізорів-косметологів, бакалаврів, фельдшерів, акушерів, 
медичних сестер, лаборантів, інтернів), підвищенні кваліфікації лікарів- 
курсантів з різних спеціальностей, які добре володітимуть методами 
діагностики, лікування та профілактики захворювань, проводитимуть 
науково-дослідну роботу з проблем медицини та фармації, санітарно- 
просвітню та педагогічну діяльність, розвиватимуть міжнародні зв’язки.

З метою реалізації даної мети університет поставив завдання навчити 
майбутніх фахівців основ організації управління і планування системи 
охорони здоров’я; вимог етики і деонтології; навчити приймати професійні 
рішення з врахуванням їх соціальних наслідків, робити висновки про стан 
здоров’я пацієнта за результатами додаткових методів обстеження; 
діагностувати патологію і надавати медичну допомогу при невідкладних 
станах та в екстремальних ситуаціях; професійно виконувати медичні
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маніпуляції; проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з 
різними групами населення; самостійно здійснювати фармацевтичну 
діяльність; виготовляти та стандартизувати лікарські препарати, косметичні і 
парфумерні засоби; самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, 
нормативну та довідкову літературу; проводити науково-дослідну роботу в 
лабораторіях; оцінювати історичні процеси, проблеми суспільного життя 
країни; опановувати основи вітчизняної та світової культури, економіки, 
медичної інформатики та обчислювальної техніки; читати і перекладати 
медичну і фармацевтичну літературу хоча б однією з іноземних мов.

Важливими завданнями університет також вважає: післядипломну 
первинну спеціалізацію лікарів в інтернатурі; навчання лікарів в 
магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі; перепідготовку та 
підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров’я; науково-дослідну 
діяльність з проведенням фундаментальних, пошукових, прикладних 
наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблем охорони здоров’я 
в тісному поєднанні з навчальним процесом; підготовку наукових і науково- 
педагогічних кадрів з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора 
наук і присвоєнням учених звань старший науковий співробітник, доцент, 
професор; лікувально-консультативну діяльність на клінічних кафедрах; 
поширення медичних та гігієнічних знань серед населення, спільну роботу з 
органами та закладами охорони здоров’я, яка спрямована на підвищення 
якості та ефективності лікувально-профілактичних заходів; науково- 
методичну, культурно-освітню, інформаційну, видавничу діяльність; 
налагодження зовнішніх зв’язків, міжнародне співробітництво та 
зовнішньоекономічну діяльність.

Реалізація мети та завдань здійснюється системою заходів з організації 
та вдосконалення навчального процесу, наукової роботи, господарської 
діяльності через роботу структурних підрозділів університету на основі 
досвіду, здобутого протягом понад 58 років існування навчального закладу.

Тернопільський державний медичний інститут (з ЗО січня 1997 р. -  
академія) розпочав свою діяльність 12 квітня 1957 р.

Першим ректором був призначений кандидат медичних наук, хірург 
П.О. Огій (пізніше -  доктор медичних наук, професор). В інституті було 
створено 19 кафедр, на яких працювало 66 викладачів, серед них -  1 доктор 
медичних наук, 17 кандидатів медичних наук. Перший випуск 203 лікарів із 
дипломом Тернопільського державного медичного інституту відбувся в 
червні 1961 року. Згодом 10 випускників 1961 року одержало ступінь 
доктора, а 16 -  кандидата медичних наук.

Навчальна і наукова база інституту розширювалась та міцніла 
поступово. У 1969 р. відкрито підготовче відділення. З 1979 р. розпочав свою 
роботу факультет вдосконалення лікарів, на якому пройшли підвищення 
кваліфікації 21025 лікарів-спеціалістів. З 1992 р. на факультеті розпочалось
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його реорганізовано у факультет післядипломної освіти, а з серпня 20 І 3 року 
-  у навчально-науковий інститут післядипломної освіти.

У 1989 р. була організована центральна науково-дослідна лабораторія, 
у 1992 р. -  ботанічний сад лікарських рослин.

В 1972 р. для оздоровлення студентів та викладачів було побудовано 
спортивно-оздоровчий табір «Берізка» в с. Більче-Золоте, який функціонував 
до 1985 р. У 1998 р. табір був заново відремонтований і реорганізований у 
спортивно-оздоровчу базу для відпочинку студентів і працівників 
навчального закладу. У 1989 році відкрито профілакторій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. № 363 
інституту присвоєно ім’я видатного вченого, академіка Академії Наук 
України, уродженця Тернопільщини Івана Яковича Горбачевського.

У 1994 р. інститут акредитований за IV рівнем акредитації (рішення 
Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15 вересня 1994 р., протокол № 13, 
13/1; наказ Міністерства освіти України від 3 жовтня 1994 р. № 278; лист 
Міносвіти від 24.01.1995 р., № 1/12-2550).

У 1995 р. відкрився медсестринський факультет для підготовки 
фахівців за спеціальностями «сестринська справа» і «лабораторна 
діагностика».

30 січня 1997 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 92 
інститут отримав статус медичної академії.

Згідно з рішенням ВАК Міністерства освіти і науки України від 11 
квітня 2000 р. в медичній академії відкрито фармацевтичний факультет, на 
якому навчаються студенти за спеціальностями «Фармація» і «Клінічна 
фармація», а з 2003 року -  за спеціальністю' «Технологія парфумерно- 
косметичних засобів».

З 2004 р. в академії розпочав роботу стоматологічний факультет, який 
готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», за 
спеціальністю 7.110106 «Стоматологія».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.04 
р. № 831-р, наказу МОЗ України від 2.12.2004 р. № 596, академію 
реорганізовано у Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського.

Вперше у 2011 році відбувся набір студентів за відкритою новою 
спеціальністю -  7.110105 «Медико-профілактична справа» з ліцензованим 
обсягом 100 осіб. Проведено ліцензування на здійснення підготовки фахівців 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності «Здоров’я 
людини» з ліцензованим обсягом ЗО осіб. Проведено повторну акредитацію зі 
спеціальності «Лікувальна справа», повторну акредитацію підготовки 
спеціалістів зі спеціальності «Клінічна фармація», ліцензування магістратури 
з спеціальності «Стоматологія», повторне ліцензування підготовки фахівців в 
інтернатурі за напрямками «Медицина», «Фармація» та підвищення 
кваліфікації лікарів, провізорів, клінічних провізорів за базовими 
напрямками.

Голова експертної комісії
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З 2012 році розпочато зарахування на навчання на 2 курс з 
нормативним терміном навчання за спеціальністю «Стоматологія» на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

З 1997 р. на всіх курсах, а також у клінічній ординатурі, розпочалося 
навчання іноземних громадян, з 2000 р. вони навчаються на підготовчому 
відділенні. Запроваджено навчання англійською мовою. Тепер у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» навчаються близько 1500 іноземних громадян з понад 50 
країн світу, понад 90 % яких -  англійською мовою. Більше 50 % викладачів 
університету отримали сертифікати на право викладання студентам 
англійською мовою.

Створено видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним 
комплексом, яке є одним з найбільших спеціалізованих медичних видавництв 
в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в 
перекладі з української. Університет є співзасновником та видавцем 13 
всеукраїнських науково-практичних журналів, 12 із яких є фаховими. 
Випускаються дві газети: «Медична академія», яка виходить двічі на місяць і 
має статус обласної, та «Університетська лікарня».

На сьогодні Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
охорони здоров'я України» є університетом класичного типу з розгалуженою 
інфраструктурою та сучасною матеріально-технічною базою.

До структури Державного вищого навчального закладу 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров'я України» входять такі підрозділи:

1. Факультети -  4:
1.1. Медичний;
1.2. Фармацевтичний;
1.3. Стоматологічний;
1.4. Факультет іноземних студентів.
2. Навчально-наукові інститути -  6:
2.1. Інститут морфології, який об’єднує кафедри анатомії людини; 

гістології та ембріології, патологічної анатомії з секційним курсом та 
судовою медициною; медичної інформатики.

2.2. Інститут медико-біологічних проблем організовано на основі 
кафедр медичної біології; мікробіології, вірусології та імунології; нормальної 
фізіології; соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з 
медичною статистикою; медичного права; фізичної реабілітації, здоров’я 
людини та фізичного виховання; біоетики і деонтології.

2.3. Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії 
імені М.П. Скакуна об’єднує кафедри фармакології з клінічною 
фармакологією; загальної гігієни та екології; медичної біохімії.

2.4. Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів об’єднує 
кафедри патологічної фізіології;

Голова експертної комісії
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лікувального обладнання; медицини катастроф та військової підготовки; 
філософії та суспільних дисциплін; української мови; іноземних мов з 
медичною термінологією.

2.5. Навчально-науковий інститут медсестринства, у складі якого є 
кафедра загального догляду за хворими.

2.6. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, який 
об’єднує кафедри хірургії, терапії та сімейної медицини, педіатрії, 
акушерства та гінекології, фармації, стоматології.

На час роботи комісії:
3. Кафедри: 59, у тому числі 39 кафедр медичного факультету.
3.1. Теоретичні кафедри -  26.
3.2. Клінічні кафедри -  33 (4 -  стоматологічного факультету, 1 -  

фармацевтичного, 17 -  медичного, 6 -  навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, 5 -  факультету іноземних студентів).

4. Структурними підрозділами ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І .Я. Горбачевського МОЗ України» за напрямами 
діяльності є:

Навчальна діяльність:
- навчальний відділ;
- навчально-наукові інститути;
- факультети;
- деканати;
- кафедри;
- підготовче відділення для іноземних громадян;
- відділ навчально-виробничої практики;
- бібліотека.
Наукова діяльність:

науковий відділ;
відділ патентно-ліцензійної та інноваційної роботи; 
відділ інформаційних технологій;
сектор аспірантури, клінічної ординатури, магістратури; 
відділ організації наукових форумів; 
центральна науково-дослідна лабораторія; 
міжкафедральна науково-клінічна лабораторія; 
віварій;
метрологічна служба.

Лікувальна діяльність:
університетська лікарня;
навчально-практичні центри первинної медико-санітарної 
допомоги; 
аптека;
пункт здоров’я;

Міжнародна діяльність:
відділ міжнародних зв’язків;

Голова експертної комісії



Адміністративно-господарська діяльність: 
відділ кадрів; 
економічний відділ; 
бухгалтерія; 
відділ постачання; 
канцелярія; 
відомча охорона;
ремонтно-експлуатаційна дільниця; 
транспортна дільниця.

Інші підрозділи:
- навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина», який включає:
а) навчальну базу практики фармацевтичного факультету (ботанічний 

сад, цех для сушки та фасування лікарських трав, навчальні кімнати);
б) базу для проведення навчальних зборів кафедри екстреної медичної 

допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки;
в) конгрес-центр;
г) санаторій-профілакторій;
д) база відпочинку для працівників та студентів ТДМУ;
ж) підсобне господарство;
- музей університету;
- студентське містечко;
- музей-садиба І.Я. Горбачевського;
- комплекс студентського харчування;
- видавничо-поліграфічний комплекс «Укрмедкнига»;
- відділ програмного та апаратного забезпечення.
У магістратурі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на час роботи 
експертної комісії з акредитації фахівців зі спеціальності 8.12010001 
«Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі 
знань 1201 «Медицина» навчається 47 лікарів-інтернів, у тому числі 35 -  за 
спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа”. З 47 лікарів-інтернів у 
магістратурі за державним замовленням навчається 36 осіб, за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб -1 1 .

Підготовка здійснюється згідно з ліцензією № 527878 від 06.01.2015 р.
Навчання у магістратурі здійснюється за Європейською кредитно- 

трансферною системою навчання за типовими навчальними планами, 
затвердженими для фахівців зі спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» 
з дотриманням «Методичних рекомендацій для викладачів щодо організації 
навчального процесу в ТДМУ».

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» підготовка бакалаврів, спеціалістів 
та магістрів проводиться в умовах адаптації освіти до нових соціально-
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Створена система програмно-цільового управління якістю підготовки лікарів, 
в основі якої лежить професійно-діяльний принцип організації педагогічного 
процесу, напрацьована концепція діяльності з підготовки за базовими 
спеціальностями та концепція післядипломної освіти. Вона відповідає Закону 
України “Про вищу освіту” та програмі “Освіта -  XXI століття”. В 
університеті навчальний процес відповідає принципам Болонської декларації.

Запроваджена система підготовки магістрів ґрунтується на 
впровадженні сучасних педагогічних технологій, досягнень вітчизняної та 
іноземної науки й орієнтування на якісний кінцевий результат -  професійну 
діяльність фахівця, тобто на кінцеву мету навчання.

В університеті впроваджена самостійна робота магістрів із 
застосуванням навчальних посібників, компакт-дисків, інтернет-ресурсів під 
керівництвом досвідчених викладачів, використання в системі оцінки якості 
підготовки фахівців письмового тестового контролю та комп’ютерної 
техніки, використання пріоритетних та ефективних форм і методів 
проведення теоретичних та практичних занять шляхом пошуку інформації, її 
аналізу та формування висновків, інтегрованих робочих програм з основних 
напрямків підготовки фахівців.

Навчальний процес в університеті забезпечують 579 викладачів (без 
сумісників), з яких 87 докторів наук (15,03 %) та 424 кандидатів наук (73,23 
%); в тому числі 76 професорів (13,13 %) та 253 доценти (43,70 %); без 
наукового ступеня - 68 викладачів, що становить 11,74 % викладацького 
складу. Всі викладачі без наукового ступеня -  здобувачі з терміном 
виконання дисертаційних робіт 2015-2017 pp.

Ректор університету -  Корда Михайло Михайлович, дата народження -  
13 лютого 1965 року, доктор медичних наук, професор.

Повна назва і адреса навчального закладу -  Державний вищий 
навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», розташований 
за адресою:

46001, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1
Телефони: 52-44-92, 52-05-84, факс 52-41-83 
e-mail: university@tdmu.edu.ua.
У своїй діяльності Державний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» керується 
наступними Урядовими документами:

1) Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Указами Президента України (від 17.02.2004 р. № 199 «Про заходи 
щодо вдосконалення системи вищої освіти в України»; 04.07.2005 
№ 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення функціонування та 
розвитку освіти в Україні»), Постановами Кабінету Міністрів України від 
21.01.1998 р. № 65 «Про ступенев; ' ’ 31.06.1998 р. № 285 «Про
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вимоги до державних стандартів»; наказами МОЗ України від 24.02.2000 р. 
№ 35 «Про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного 
спрямування», № 52 від 31.01.2005 р. зі змінами і доповненнями внесеними 
наказом МОЗ України від 17 травня 2006 р. № 281 та інших відповідних 
директивних та інструктивних матеріалів МОЗ України і МОН України з 
питань вищої освіти. Наказ МОН України № 259 від 29.03.2010 «Про 
внесення змін до наказів МОН від 09.07.2009 №642 та від 21.12.2009 
№1150». Наказ МОН України №831 «Про внесення змін до наказу МОН від 
09.07.2009 №642».

2) Статутом державного вищого навчального закладу «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 
прийнятим Конференцією трудового колективу державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 12.11.2014 року, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України № 880 від 24.12.2014 р.;

3) Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців № 20249962 від 12.03.2015 р.;

4) Довідкою з Єдиного Державного „реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) серії АА № 816803 від 29.03.2013 р.;

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
1. Я. Горбачевського МОЗ України» має ліцензію, видану Міністерством 
освіти і науки України на право надання навчальними закладами освітніх 
послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, яка видана 
рішенням Акредитаційної комісії від 25.11.2014 р., протокол №113 (наказ 
МОН України від 05.12.2014 р. №3090л) серії АЕ №527878 від 06.01.2015 р

Матеріально-технічна база університету включає: 11 навчальних
корпусів, клінічні бази лікарень м. Тернопіль та м. Рівне, навчальна база 
кафедри медицини катастроф та військової медицини в НОК «Червона 
калина», навчально-виробничі площі ботанічного саду НОК «Червона 
калина», спортивний корпус, 4 гуртожитки, навчально-оздоровчий комплекс, 
їдальні, буфети.

Матеріально-технічна база навчального закладу відповідно до 
прийнятої Концепції розвитку університету постійно удосконалюється та 
модернізується. Вона відповідає акредитаційним вимогам і в повному обсязі 
забезпечує проведення навчального процесу, наукових досліджень і 
створення нормальних умов для роботи колективу університету, проживання 
і дозвілля студентів та лікарів-інтернів (магістрів).

Підготовка фахівців в університеті зі спеціальності 8.12010001 
«Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі 
знань 1201 «Медицина» здійснюється на етапі післядипломного навчання 
(інтернатура, магістратура).

На етапі післядипломної підготовки навчання у магістратурі 
здійснюється відповідно до «~ зложення про порядок
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підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному 
(фармацевтичному) закладі освіти IV рівня акредитації», затвердженого 
наказом МОЗ України від 24.09.96 р. № 295; за «Типовим навчальним планом 
і програмою підготовки магістрів із спеціальності «Лікувальна справа», а 
також за індивідуальним планом навчання в магістратурі. Після засвоєння 
дисциплін фахівцю присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 
за спеціальністю 8.12010001 «Лікувальна справа».

В університеті сформовано висококваліфікований професорсько- 
викладацький склад. На момент роботи експертної комісії в університеті 
навчання фахівців зі спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» 
здійснює 19 кафедр університету, з них -  9 випускаючі та 10 -  інші кафедри. 
Навчальний процес забезпечують 78 викладачів.

Випускаючі кафедри, які залучені до навчального процесу підготовки 
магістрів зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа”, мають 
задовільний кадровий потенціал. Серед викладачів -  20 докторів медичних 
наук та 36 кандидатів медичних наук. Усі викладачі, які залучені до 
навчального процесу підготовки магістрів зі спеціальності 8.12010001 
„Лікувальна справа”, працюють на постійній основі, є фахівцями відповідних 
науково-педагогічних спеціальностей. Це підтверджується їхньою базовою 
освітою та переліком дисциплін, які викладалися ними протягом останніх 
трьох років, а також переліком їх наукових публікацій.

Усі кафедри медичного факультету та факультету післядипломної 
освіти, на яких викладаються базові дисципліни для фахівців зі спеціальності 
8.12010001 «Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» галузі знань 1201 «Медицина», та випускаючі кафедри очолюють 
доктори наук. Наукові ступені та вчені звання керівників кафедр 
відповідають профілю кафедри.

Загальна характеристика та загальні показники розвитку Державного 
вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я 
України» наведені в таблицях 1 і 2.
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Таблиця 1. - Загальна характеристика ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ

України»

№
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1. Л іц е н зо в а н и й  о б с я г  ви щ ого  
н ав ч а л ь н о го  за к л ад у  (ос іб )

5260 1800 6710 1800
6540 1650

у  т. ч. з а  о с в ітн ь о -к в а л іф ік а ц ій н и м и  
р ів н я м и :
- м о л о д ш и й  с п е ц іа л іс т  (ос іб ) 120 - 120 - 40 -

- б а к ал ав р  (о с іб ) 330 800 330 800 440 600
- с п е ц іа л іс т  (о с іб ) 4700 500 6150 500 5950 550
- м аг істр  (осіб ) 110 500 « п о 500 110 500

2. К іл ь к іс т ь  сту д е н т ів , к у р сан т ів , 
сл у х а ч ів  р азом :

4351 47 5 8
5232

у  т. ч. за  ф о р м ам и  н авчан н я:
- д е н н а  (о ч н а ) (ос іб ) 3692 - 4 1 2 4 - 4 4 0 4 -

- в е ч ір н я  (о с іб ) - - - - - -

- за о ч н а , д и с т а н ц ій н а  (ос іб ) - 659 - 634 - 828

3. К іл ь к іст ь  н ав ч а л ь н и х  груп  (о д и н и ц ь ) 357 351 393
4. К іл ь к іст ь  н ап р я м ів  п ід го то в к и  та  

с п е ц іа л ь н о ст ей , з а  я к и м и  зд ій с н ю єт ь с я  
п ід го т о в к а  ф ах ів ц ів  (о д и н и ц ь)

16 16 15

у  т .ч . за  о св ітн ь о -к в а л іф ік ац ій н и м и  
р ів н ям и :
- м о л о д ш и й  с п е ц іа л іс т  (о д и н и ц ь ) 1 - 1 - 1 -

- б а к ал ав р  (о д и н и ц ь ) 4 1 4 1 3 1
- с п е ц іа л іс т  (о д и н и ц ь ) 6 1 6 1 6 1
- м аг істр  (о д и н и ц ь ) 5 1 5 1 5 1

5. К іл ь к іс т ь  к аф ед р  (п р ед м е тн и х  
(ц и к л о в и х )  к о м іс ій ), (о д и н и ц ь )

59 61
59

з н и х  ви п у с к о в и х  (о д и н и ц ь): 22 21 21
6. К іл ь к іс т ь  ф а к у л ь тет ів  (в ід д іл ен ь) 

(о д и н и ц ь )
4 4

4

7. З агал ьн і н ав ч альн і площ і б у д ів ел ь  (кв 
м)

126665,61
126665,61

128268,61

з них:
- в л а с н і(к в  м) 126665,61 126665,61 126665,61
- о р е н д о в а н і(к в  м ) — — 1603

8. Н ав ч ал ь н і п л о щ і, які зд аю ть ся  ви щ и м  
н ав ч а л ь н и м  за к л ад о м  в о р ен д у  (кв  м )

- -
-

9. Ін ш е - - -

Голова експертної комісії



12

Таблиця 2. - Загальні показники розвитку ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

МОЗ України»

№
з/п

Показник Значення показника
Роки

2013 рік 2014 рік 2015рік
1. Рівень акредитації ВНЗ ІІІ-ІУ ІІІ-ІУ ІІІ-ІУ
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 16 16 15
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

* 1 рівнем 1 1 .
1і

• 2 рівнем 2 оА, О

• 3 рівнем 5 5 6
• 4 рівнем 4 5 5

4. Контингент студентів на всіх курсах 
навчання:

4351 4758
5232

• на денній формі навчання 3692 4124 4404
• на заочній формі навчання 659 634 828

5. Кількість факультетів (відділень) 4 , 4 4
6. Кількість кафедр (предметних комісій) 59 61 59
7. Кількість співробітників (всього) 1402 1367 1351

• в т. ч. науково-педагогічних 546 штатних 
11 сумісників

558 штатних 579 штатних

8. Серед них:
• докторів наук, професорів, осіб/% 91 (16,3 %) 85 (15,2 %) 87 (15,03%)

• кандидатів наук, доцентів, осіб/% 399 (71.6 %) 421 (75,5 %) 424(73,23%)

° викладачів вищої категорії, осіб/% — —
9. Загальна/навчальна площа будівель, кв м 126665,61 126665,61 128268,61
10. Загальний обсяг державного фінансування 

(тис грн)
25398,59 28096,55 31634,70

11. Кількість посадкових місць в читальних 
залах

280 280 280

12. Кількість робочих місць з ПЕОМ для 
студентів, у тому числі з виходом в Інтернет

1011 1276 1276

Висновок:
Аналіз матеріалів та експертна оцінка дозволяє зробити висновок, що 

матеріали, подані університетом на акредитаційну експертизу є достовірними 
й за переліком, обсягом та повнотою відповідають діючим акредитаційним 
вимогам Міністерства освіти і науки України.

Голова експертної комісії
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2. Формування контингенту магістрів

ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України” 
забезпечує організацію освітньої діяльності за спеціальністю 8.12010001 
«Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі 
знань 1201 «Медицина» на основі ліцензії серії АЕ № 527878 (ліцензований 
обсяг 20 осіб).

Прийом до Державного вищого навчального закладу «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського ’ Міністерства 
охорони здоров’я України» на усі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється 
за конкурсом незалежно від джерел фінансування. При прийомі на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» перелік показників 
конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань 
визначаються «Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів 
медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) закладі освіти 
IV рівня акредитації», затвердженим наказом МОЗ України від 24.09.96 р.

Робота приймальної комісії зі вступу у магістратуру здійснюється на 
основі документів, які за своєю структурою та змістом підготовлені у 
відповідності до вимог інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров’я України: накази ректора з питань 
прийому, протоколи засідань приймальної комісії, розклад іспитів, 
статистичні звіти, екзаменаційні матеріали та ін. За останні п ’ять років скарг 
щодо порушення правил прийому і проведення вступних іспитів не було.

Правила вступу у магістратуру та інформація про університет 
розміщені на Web-пopтaлi (http://www.tdmu.edu.ua) та друкуються у газеті 
„Медична академія”.

Прийом у магістратуру та формування контингенту магістрів 
здійснюється згідно „Тимчасового положення про порядок підготовки 
магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) 
закладі освіти IV рівня акредитації”, затвердженого наказом МОЗ України 
від 24.09.1996 р. № 295. Підготовка магістрів медицини проводиться 
одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в 
інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-практичну, 
педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської 
спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим 
наказом Міністерства охорони здоров'я України „Про затвердження переліку 
закладів охорони здоров’я, переліку лікарських посад і переліку посад 
фармацевтичних працівників”. ДВНЗ „Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” здійснює підготовку 
магістрів за 16 спеціальностями.

Планування щорічних обсягів підготовки магістрів медицини з кожної 
спеціальності здійснює Міністерство охорони здоров'я України з

№ 295.

Голова експертної комісії
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урахуванням перспективних потреб галузі у науково-педагогічних кадрах. 
Університет до 1 березня кожного року подає до Головного управління 
закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України заявки на число місць 
в магістратурі з кожної спеціальності на поточний рік. Узагальнений та 
затверджений план прийому до магістратури з кожної спеціальності 
доводиться Міністерством охорони здоров’я до університету до 1 квітня 
кожного року.

В магістратуру приймаються громадяни України, які мають 
кваліфікацію спеціаліста, рекомендації студентського наукового товариства 
(СНТ) та вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані 
на посади лікарів-інтернів у базових закладах (установах) охорони здоров'я 
для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій же 
кафедрі, на якій лікар-інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі.

Відповідно до плану роботи з підготовки та проведення прийому у 
магістратуру розроблено план заходів з профорієнтаційної та агітаційної 
роботи. Даний план включає конкретні кроки щодо успішного залучення 
молоді до вступу до ДВНЗ „Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” (в тому числі, і на 
навчання в магістратуру). Він затверджений вченою радою університету. 
Заходи і їх виконання знаходяться під постійним контролем ректорату. 
Робота з профорієнтації молоді ведеться науковим і навчальним відділами, 
навчально-науковим інститутом післядипломної освіти, сектором 
аспірантури, клінічної ординатури та магістратури, деканатами факультетів 
університету. Значна увага в університеті приділяється такій формі 
профорієнтаційної роботи, як проведення „Днів відкритих дверей”.

Працівники наукового відділу, сектору аспірантури, клінічної 
ординатури та магістратури, навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти та викладачі медичного факультету активно долучаються до роботи з 
абітурієнтами до вступу у магістратуру. Так, надзвичайно ефективною і 
дієвою формою професійного відбору серед претендентів до вступу у 
магістратуру є функціонування наукових гуртків на кафедрах університету. 
Студенти медичного факультету залучені до наукової роботи і беруть участь 
в програмах університету: „Студентська наука і профорієнтаційне навчання” 
та „Студент -  майбутній фахівець високого рівня кваліфікації”.

Реформування вищої освіти в Україні позначилось також на 
формуванні контингенту магістрів на бюджетне навчання та навчання на 
контрактній основі і в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Обсяги набору 
магістрів визначаються Міністерством охорони здоров'я України з 
урахуванням існуючих і перспективних потреб в кадрах, можливостей 
університету організувати навчальний процес на сучасному науково- 
методичному рівні. Університет дотримується визначених обсягів 
ліцензованих наборів на навчання у магістратурі. Ця тенденція зберігається 
впродовж усіх років.

Голова експертної комісії
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При вступі на державну та контрактну форму навчання у магістратуру 
кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити зі 
спеціальності та з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в 
обсязі діючих програм для вищих закладів освіти. На підставі результатів 
конкурсних вступних іспитів приймальна комісія виносить рішення по 
кожному кандидату окремо. При рівній кількості конкурсних балів особи, які 
мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, мають перевагу при 
зарахуванні. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників до 
магістратури затверджується Міністерством охорони здоров'я України. 
Вступники зараховуються на навчання з 10-15 жовтня наказом ректора 
університету після отримання списків осіб, затверджених Міністерством 
охорони здоров'я України для зарахування до магістратури. Відрахування 
магістрів у університеті здійснюється з чинним законодавством згідно 
положень Міністерства. освіти і науки України та Міністерства охорони 
здоров’я України.

Прийом фахівців на спеціальність 8.12010001 «Лікувальна справа» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» 
відповідно до діючих нормативних документів здійснюється на базі повної 
вищої медичної освіти за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» галузі знань 1201
«Медицина». Експертна комісія відмічає, що наявна документація
приймальної комісії щодо вступу у магістратуру за спеціальністю 8.12010001 
«Лікувальна справа» у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» оформлена належним 
чином, з дотриманням необхідних законодавчих та нормативних вимог.

На час роботи експертної комісії у магістратурі за спеціальністю
8.12010001 «Лікувальна справа» галузі знань 1201 «Медицина» у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» навчається 35 магістрів (з них за 
держзамовленням -  33 особи, на умовах контакту -  2 особи). Відрахування, 
переведення, поновлення магістрів здійснюється відповідно Закону України 
„Про вищу освіту”, „Положення про порядок переведення, відрахування та 
поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти”, затвердженого 
наказом МОН України від 15.07.1996 р. за № 245 та „Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, 
затвердженого наказом МОН України від 02.06.1993 р. за № 161. Слід 
відмітити, що за усі роки навчання не було передчасно відраховано жодного 
магістра. Усі лікарі-інтерни, які навчалися в магістратурі, виконували план 
навчання та успішно захищали магістерські роботи.

Дані про формування та рух контингенту магістрів спеціальності
8.12010001 „Лікувальна справа” галузі знань 1201 «Медицина» у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» за останні чотири роки наведено в таблиці 3.

Голова експертної комі
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Таблиця 3. - Показники формування контингенту фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” 

за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа” 
галузі знань 1201 «Медицина» у ДВНЗ „Тернопільський державний 

медичний університет імені І .Я. Горбачевського МОЗ У країни”

№ Показник Роки
п/п 2012 2013 2014 2015

рік рік рік р ік
1 2 3 5 4 5
1. Ліцензований обсяг підготовки 

(очна форма)
20 20 20 20

2. Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма 9 20 10 20
в т.ч. за держзамовленням: 6 18 10 19

• нагороджених медалями, або тих, що - 2 1 • 2
отримали диплом з відзнакою

• таких, які проишли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію

“ “ “ “

• зарахованих на пільгових умовах, з якими «і
укладені договори на підготовку - - - -

3. Подано заяв на одне місце за 
формами навчання
- денна 1,0 1,0 1,2 1,05
* інші форми навчання - - - -
(вказати, за якою формою)

4. Конкурс абітурієнтів на 
місця державного
• очна форма 1,0 1,0 1,2 1,05
• інші форми навчання - - -
(вказати, за якою формою)

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений термін 
навчання на

• денну форму
• інші форми (вказати, за якою формою)

- - - !

- і

Висновок.
Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних, методичних та 

рекламних заходів вказують на високу ефективність формування якісного 
складу магістрів, відповідність їх підготовки потребам регіону та держави'у 
фахівцях з даного профілю, що відповідає діючим акредитаційним вимогам 
Міністерства освіти і науки України.
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3. Зміст підготовки фахівців

Експертна комісія відзначає, що підготовка лікарів у ДВНЗ 
„Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України” здійснюється поетапно, проходячи 
додипломне і післядипломне навчання, на підставі діючих законодавчих 
документів України і згідно з галузевими стандартами навчання (освітньо- 
кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна програма). Організацію 
навчального процесу в університеті спрямовано на реалізацію змісту 
медичної освіти на відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні згідно 
державних стандартів освіти з використанням можливостей сучасних 
інформаційних технологій навчання, зорієнтованих на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості.

Навчально-виховний процес фахівців зі спеціальності 8.12010001 
„Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі 
знань 1201 «Медицина» здійснюється відповідно до Конституції України, 
законів України та діючих директивно-нормативних документів: Державної 
національної програми „Освіта” (Україна -  XXI століття”); Закону України 
„Про освіту”; Закону України „Про вищу освіту”; Закону України „Про 
мову”; Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20.01.98. р. № 65; 
„Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України” (наказ Міністерства освіти та науки України № 93 від 08.04.93 р.) та 
Інструкції про виробничу практику студентів .медичного, лікувального, 
педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і 
фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичного вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я 
України (від 03 жовтня 1995 р. N0179, м. Київ); Постанови Кабінету 
Міністрів України „Про затвердження положення про державний вищий 
навчальний заклад” від 05.09.96 р. № 1074, „Про затвердження Положення 
про особливості ступеневої освіти медичного спрямування” затвердженого 
МОЗ України 24.02.2000 р. № 35 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
25.06.2000 р. № 370/4591 та „Положення про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково- 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів” 07.08.2002 р. № 450, а 
також з врахуванням інших нормативних документів.

Підготовка фахівців за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа” 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” 
здійснюється згідно типових програм підготовки магістрів медицини, які 
затверджені Головою науково-методичної комісії з медицини Міністерства 
охорони здоров’я України та начальником Головного управління закладів 
освіти, та типових навчальних плані ' іеціалізації випускників
вищих медичних закладів освіти III- итації зі спеціальності,
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схвалених Координаційною науково-методичною радою з післядипломної 
освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки 
Міністерства охорони здоров’я України 19 квітня 2006 р.

При складанні робочих навчальних планів магістрів завідувач сектору 
аспірантури, клінічної ординатури та магістратури та навчальний відділ 
університету керуються „Тимчасовим положенням про порядок підготовки 
магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному) 
закладі освіти IV рівня акредитації, затвердженого МОЗ України (наказ 
№ 295 від 24.09.1996 р.)”, типовими навчальними планами і програмами 
підготовки магістрів медицини з відповідних спеціальностей, затверджених 
Міністерством охорони здоров’я України.

До складу навчально-методичного комплексу 8.12010001 „Лікувальна 
справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 
„Медицина” входять: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо- 
професійна програма, навчальний план, робочі програми з усіх дисциплін, 
положення про магістерську роботу, тематики реферативних робіт.

Комісія констатує, що спеціальність, яка акредитується, повністю 
забезпечена робочими навчальними програмами. Робочі програми розроблені 
з урахуванням „Методичних матеріалів до складання робочих програм” 
Міністерства освіти України 1995 р., затверджені на засіданнях кафедр, 
циклових методичних комісіях та проректором з науково-педагогічної 
роботи.

Експертна комісія відзначає, що підготовка фахівців зі спеціальності
8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-; кваліфікаційним рівнем 
„Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” здійснюється протягом 1,5-3 років 
(залежно від фаху) та передбачає три цикли дисциплін: гуманітарної та 
соціально-економічної, природничо-наукової, а також професійної та 
практичної підготовки. Це забезпечує повний освітній рівень підготовки 
фахівців зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина”.

Навчальний план підготовки фахівців зі спеціальності 8.12010001 
„Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі 
знань 1201 „Медицина” реалізується на дев’ятнадцяти кафедрах 
університету, де навчання проводиться в формі лекцій, семінарських та 
практичних занять, клінічних розборів, науково-практичних конференцій. 
Магістри проявляють самостійну активність в осмисленні та систематизації 
теоретичних знань, а також удосконалюють діяльність під керівництвом 
досвідчених професорів та доцентів. Магістри здійснюють курацію у 
стаціонарі, беруть участь у клінічних обходах професорів та доцентів, 
науково-практичних, клінічних та патолого-анатомічних конференціях, 
консультаціях, у поліклінічних прийомах хворих, чергують 1-2 рази на 
місяць у стаціонарах під керівництвом відповідального чергового лікаря.

Лекції з дисциплін навчального плану читають лише професори та 
доценти з відповідною фаховою ос ’ ^  ня кількість лекційних годин
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на 1 викладача становить -  20,0. Максимальна кількість лекцій на 1 
викладача -  60, мінімальна -  2.

Комісія відзначає, що навчання фахівців зі спеціальності 8.12010001 
„Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі 
знань 1201 „Медицина” здійснюється у відповідності до індивідуальних 
навчальних планів підготовки у магістратурі, затверджених ректором вищого 
закладу освіти. Індивідуальний навчальний план підготовки магістра 
розробляється на основі типових та робочих навчальних планів і програм 
післядипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними 
характеристиками фахівців з даної спеціальності. Також кожному магістру 
затверджується тема його магістерської роботи під час проходження ним 
навчання у магістратурі.

Графік навчального процесу розробляється на кожний навчальний рік 
відповідно до робочого навчального плану. Графік передбачає дотримання 
термінів навчання, проходження очного та заочного циклів та канікул і 
відповідає вимогам типового навчального плану та нормативних документів. 
Базами стажування магістрів на заочному циклі є: Комунальний заклад 
Тернопільського обласної ради „Тернопільська Університетська лікарня”, 
Тернопільська обласна клінічна комунальна психоневрологічна лікарня, 
Тернопільська обласна комунальна клінічна дитяча лікарня, Тернопільська 
комунальна лікарня швидкої допомоги, Тернопільська комунальна міська 
лікарня № 1, Тернопільська комунальна міська лікарня № 3, Тернопільський 
обласний перинатальний центр та інші заклади.

Експертна комісія відмічає, що розклад занять для магістрів складено 
на підставі робочого навчального плану та відповідно до інструктивних 
листів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України і Міністерства 
охорони здоров’я України. Розклад проведення лекцій, семінарів, практичних 
занять в повному обсязі забезпечує виконання робочого навчального плану 
та програм навчальних дисциплін.

Згідно з розкладом занять розроблена і затверджена організаційно- 
планова документація: розклади проведення проміжного (піврічного) та 
підсумкового контролю рівня знань та вмінь на базах стажування перед 
направленням магістра на очну частину навчання на кафедру; розклади 
підсумкового піврічного (річного) контролю знань магістрів при завершенні 
циклів очної частини навчання на профільній кафедрі університету, розклади 
заключної атестації на визначення рівня знань та практичних навиків, графік 
захисту магістерських робіт.

Комісія відмічає, що підготовка магістрів -  багатопланова і передбачає 
засвоєння матеріалу на рівні знань, умінь та практичних • навичок. На 
кафедрах наявні необхідні методичні вказівки, рекомендації та посібники, а 
також робочі програми з усіх дисциплін навчального плану, які, крім 
переліку теоретичних питань, включають перелік практичних навичок, здача 
яких є обов’язковою до виконання. Крім того, навчаючись на кафедрах 
університету, магістри набувають досвіду науково-дослідної роботи шляхом
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виконання магістерської роботи, яку вони захищають на вченій раді 
факультету, ознайомлення з методикою педагогічної роботи, поглиблення 
теоретичних знань та практичних навичок. Науково-дослідна робота 
магістрів сприяє набуттю навичок самостійної роботи з науковою 
літературою, формує здатність до аналізу та узагальнення матеріалу, 
розвитку клінічного мислення. Тематика наукових досліджень магістрів 
визначається виконавцем разом з науковим керівником з урахуванням плану 
науково-дослідної роботи кафедри та реальних можливостей виконання 
магістерських досліджень.

Під час навчання на базах стажування магістри підвищують рівень 
набутих в університеті теоретичних знань, ознайомлюються з практичною 
діяльністю лікаря та опановують навички виконання на практиці набутих 
теоретичних знань, оволодівають методами виконання основних 
діагностичних та лікувальних процедур.

Реалізація завдань з підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
здійснюється системою заходів з методичного вдосконалення навчального 
процесу, що забезпечується навчальним та науковим відділами університету, 
навчально-науковим інститутом післядипломної освіти.

В університеті з 2006 року функціонує \¥еЬ-портал, де розміщені всі 
необхідні для якісної підготовки навчально-методичні матеріали. На ^¥еЬ~ 
порталі університету для магістрів всіх спеціальностей розміщено робочі 
навчальні програми, матеріали для підготовки до занять, лекцій, методичні 
вказівки, навчальні таблиці, навчальні відеофільми, презентації лекцій, 
електронні підручники, які постійно оновлюються. На кожній кафедрі 
університету є в наявності комп’ютерна техніка та інша оргтехніка, яка 
максимально використовується в навчальному процесі. Це -  сучасний 
інноваційний підхід для якісного оволодіння знань майбутніми фахівцями. 
Таке методичне забезпечення навчального процесу сприяє впровадженню 
оптимальної форми проведення занять, виконанню повного обсягу 
самостійної та індивідуальної роботи, достатньому рівню засвоєння 
програмного матеріалу.

Контроль якості підготовки магістрів здійснюється в межах кожної 
дисципліни, де проводиться вхідний, поточний контроль під час занять та 
підсумковий контроль. Проводяться проміжні (піврічні) та підсумкові 
контролі рівня знань та вмінь на базах стажування перед направленням 
магістрів на очну частину навчання на кафедру; підсумкові піврічні (річні) 
контролі знань магістрів при завершенні циклів очної частини навчання на 
профільній кафедрі університету, заключна атестація на визначення рівня 
знань та практичних навиків. На всіх етапах контролю якості підготовки 
магістрів одним із компонентів контролю є використання комп'ютерних 
тестових завдань та ситуаційних задач.

Навчання у магістратурі проходить одночасно з проходженням 
інтернатури по даній спеціальності, тому ліцензійний іспит «Крок 3» є 
обов’язковим для отримання освітньо-і^шфікаційного рівня лікаря-
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спеціаліста, а виконання індивідуального плану роботи магістра та успішний 
захист магістерської роботи -  для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр». Захист магістерської роботи відбувається на вченій раді 
факультету.

Атестація магістрів як лікарів-інтернів проводиться в три етапи. Для 
проведення іспиту створюється екзаменаційна комісія, склад якої 
затверджується ректором і директором навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти. До заключної атестації допускаються магістри, які 
повністю виконали навчальний план на очному і заочному циклах, пройшли 
підсумковий контроль за попередній час навчання з певної спеціальності, 
мають повністю оформлену належну документацію. Перший етап -  
комп’ютерний контроль знань та вмінь з використанням автоматизованої 
атестаційної системи для атестації лікарів-інтернів зі спеціальності, який 
проводиться в комп'ютерному класі в присутності членів державної 
атестаційної комісії. Використовуються комп’ютерні тестуючи програми, 
затверджені Міністерством охорони здоров’я України. Другий етап -  оцінка 
державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння 
практичними навиками. На кафедрах складені «карти здачі практичних
навичок», в які лікар-інтерн вносить дані про огляд хворого, виставляє 
діагноз, призначає лікування. Викладач оцінює роботу лікаря-інтерна, робить 
зауваження, виставляє оцінку за курацію хворого. В карту виноситься 
підсумкова оцінка. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними 
навиками лікарями-інтернами підлягають обов'язковому контролю: вміння 
провести обстеження хворого, тлумачити, результати допоміжних 
досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, 
призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу, 
вирішити питання експертизи працездатності. Контроль оволодіння 
практичними навичками здійснюється заздалегідь, під час виконання 
лікарських маніпуляцій, в присутності членів державної атестаційної комісії 
та шляхом аналізу професійної діяльності лікаря-інтерна під час 
проходження інтернатури. Третій етап -  співбесіда щодо оцінки рівня 
засвоєння навчальної програми інтернатури (усна співбесіда по 
екзаменаційних білетах).

Підсумкова оцінка за іспит виставляється з врахуванням всіх трьох 
етапів іспиту. За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх 
етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і 
присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста певного фаху. Результати 
атестації оформляються протоколом, який підписується головою та всіма 
членами державної атестаційної комісії і затверджується наказом по 
університету.

Під час навчання у магістратурі магістр зобов'язаний виконати і 
захистити магістерську роботу, яка являє собою узагальнення самостійної 
науково-практичної роботи і повинна бути оформлена відповідно до діючих
вимог до звіту про наукову робс гі позитивних висновків
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рецензентів магістерська робота допускається до захисту. Захист 
магістерської роботи відбувається на засіданні вченої ради факультету. В 
кінці захисту проводиться відкрите голосування про присвоєння лікарю- 
інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр медицини”.

Лікарі-інтерни, які повністю виконали навчальні плани та програми 
інтернатури та магістратури, захистили на вченій раді факультету 
магістерську роботу, отримують разом з сертифікатом спеціаліста диплом 
магістра медицини і працевлаштовуються відповідно з направленням на 
роботу після закінчення вищого закладу освіти. Термін закінчення навчання 
в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. 
Тривалість навчання в магістратурі зараховується в стаж науково- 
педагогічної роботи.

Методичне забезпечення навчального процесу магістрів забезпечує 
виконання повного обсягу самостійної та індивідуальної роботи та достатній 
рівень засвоєння програмного матеріалу. Отже, зміст підготовки фахівців за 
спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” повністю відповідає 
державним вимогам вищої освіти стосовно IV рівня акредитації.

Висновок:
На підставі наведеного вище експертна комісія констатує, що зміст 

навчального процесу в повному обсязі відповідає вимогам діючих державних 
стандартів вищої медичної освіти. Вся документація затверджена у 
встановленому порядку та забезпечує якісну підготовку фахівців.

Зміст підготовки фахівців спеціальності 8.12010001 „Лікувальна 
справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 
„Медицина” відповідає нормативним документам Міністерства освіти. і 
науки України.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес у ДВНЗ „Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України” здійснюється на підставі нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я 
України.

Комісія встановила, що основним координуючим органом управління 
організацією і змістом навчального процесу є Вчена рада університету. 
Розробку методологічних та методичних напрямків здійснює Центральна 
методична комісія (ЦМК) та циклові фахові методичні комісії факультетів 
університету, в тому числі, циклова методична комісія навчально-наукового
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затверджуються комплексні інтеграційні програми, проекти типових і 
робочих навчальних програм, зміни і доповнення до них та інше. 
Організацію та зміст навчального процесу координують навчальний і 
науковий відділи.

В університеті щорічно складаються робочі навчальні плани, які 
розглядаються Вченою радою університету і затверджуються ректором. На 
підставі планів формуються графіки навчального процесу і розклади занять. 
При цьому повністю дотримуються вимог навчальних планів за показниками 
номенклатури і обсягу викладання дисциплін, форм контролю.

Навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” 
виконується в повному обсязі. Наявне методичне забезпечення з усіх 
дисциплін навчального плану: типові та робочі навчальні програми, 
методичні матеріали, що забезпечують послідовні етапи навчального процесу 
(календарно-тематичні плани викладання дисциплін, розклади, методичні 
вказівки, завдання для проведення контрольних робіт, комплекти 
екзаменаційних тестових завдань, критерії оцінювання), програма 
підготовки на базі стажування.

Комісія підтверджує, що з усіх дисциплін, які викладаються магістрам 
за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа”, є навчальні та робочі 
навчальні програми, плани семінарських занять, плани практичних занять, 
комплекти контрольних тестових завдань, завдання на самостійну роботу. 
При розробці навчальних програм велику увагу приділяють інтеграції 
навчального процесу між суміжними спеціальностями. Методичні розробки 
для підготовки до практичних занять для магістрів наявні в повному обсязі 
на відповідних кафедрах.

На кафедрах, відповідальних за підготовку даних фахівців, наявна уся 
методична документація по забезпеченню самостійної позааудиторної роботи 
магістрів, а саме: тематичні плани, методичні вказівки, контрольні тести, 
список рекомендованої літератури. Кількість навчальних годин на базах 
стажування відповідає навчальному плану. Протягом навчання в магістратурі 
лікарі-інерни працюють зі спеціальною літературою (перелік якої є на 
кафедрі), оформляють реферати. За період навчання на базах стажування 
(заочний цикл навчання) вони оформляють реферативні роботи до кожного 
семінарського заняття згідно з тематикою.

Контроль якості підготовки магістрів в навчальному процесі 
здійснюється в межах кожної дисципліни, де проводиться вхідний, поточний 
тестовий контроль під час практичних занять і підсумковий контроль, який 
включає заключну атестацію, одним з компонентів якої є контроль знань та 
вмінь за комп’ютерними тестуючими програмами, затвердженими 
Міністерством охорони здоров’я України. На всіх етапах контролю якості 
підготовки магістрів обов’язково використовуються тестові завдання. Тести 
розроблені всіма кафедрами, мають переважно практичне спрямування, але 
частина їх стосується і теоретичного матеріалу. Всі кафедри, відповідальні за
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підготовку магістрів, мають банки тестів та відповідей до них, які містять 
понад 10000 комп’ютерних та друкованих тестових завдань.

Навчально-методичний блок з кожної дисципліни, яка вивчається в 
ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України”, складається з підручника, посібника, 
методичних рекомендацій. 100% дисциплін забезпечені навчально- 
методичною літературою. Бібліотекою університету придбані підручники і 
посібники, які вийшли у видавництві «Укрмедкнига», «Нова книга» (м. 
Вінниця), «Золоті сторінки» (м. Харків). Всі підручники та посібники, які 
були видані видавництвом «Укрмедкнига», за письмовою угодою з автором 
мають електронну версію.

Бібліотека ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України” є 
структурним підрозділом, що входить до складу університету. Загальна 
площа бібліотечних приміщень складає 1025 м2. Основне завдання бібліотеки 
університету -  постійне вдосконалення традиційних та запровадження нових 
форм і методів діяльності, насамперед упровадження сучасних бібліотечних 
технологій, спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій 
користувачів. У бібліотеці створено абонемент* та читальний зал площею

9 .120 м", в якому зібрано навчальну літературу англійською, російською та 
українською мовами. Користувачі факультету також обслуговуються 
абонементом та читальним залом головного корпусу бібліотеки та 
читальними залами навчально-наукових інститутів (ННІ) та кафедр. 
Читальних залів бібліотеки -  5, та читальних залів ННІ і кафедр -  26, з 
загальною кількістю посадкових місць -  280.

Загальний книжковий фонд бібліотеки станом на 01.06.2015 року 
нараховував 376 195 примірників літератури, в тому числі:
- книг -  321 307 примірників; .
- періодичних видань -  54 197 примірників;
- електронної літератури -  691 примірник.

Характеристика фонду за мовами: державною мовою -  123 603; 
російською мовою -  236 782; іноземними мовами -  15 810. Характеристика 
фонду за цільовим призначенням: наукові видання -  181 731; навчальні 
видання -  181 366; художня література -  11 210; рідкісні та цінні документи -  
1 888; фонд іноземної літератури -  15 810 (в т. ч. підр. і посіб. -  6775).

Наявна в бібліотечному фонді навчально-методична література 
відповідає переліку рекомендованої літератури робочих програм із 
дисциплін.

При університеті продовжує функціонувати видавництво 
«Укрмедкнига», яке є базовим для ЦМК з вищої медичної освіти 
Міністерства охорони здоров’я України. За звітні роки видавництвом 
виконана значна робота. Протягом 2014-2015 року видавництво 
„Укрмедкнига” видало 276 найменувань різної друкованої продукції. Серед 
них: 8 назв підручників (1 -  новий,
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навчальних посібників, 5 з них -  повторним тиражем, 19 -  нових. Протягом 
року видано 3 назви монографій, 7 назв іншої літератури, 25 -  навчально- 
методичної літератури, 11 збірників матеріалів конференцій, 4 назви 
збірників рисунків до модульно-тестового контролю студентів, 
розтиражовано 156 компакт-дисків. У видавництві виходять 13 журналів, 12
з них затверджені ДАК, як такі де можуть публікуватися матеріали 
дисертаційних робіт, 2 щомісячні газети -  «Медична академія» і 
«Університетська лікарня».

Сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки дозволяє створити 
нові, набагато ефективніші і досконаліші джерела навчальної та наукової 
інформації. На Web-порталі університету для студентів та магістрів трьома 
мовами розміщені матеріали для підготовки до лекцій і занять, які містять 
малюнки, схеми, табличний матеріал, діаграми, відеофільми, посилання на 
інтернет-ресурси. Все це дозволить оновлювати навчальний матеріал 
щорічно. Це дозволяє студентам в процесі навчання швидко і ефективно 
використати найновішу інформацію. Крім того, це дозволяє одночасно 
здійснювати функцію навчання і функцію контролю за ступенем засвоєння 
знань. Роль викладача за такої форми навчання полягає у спрямуванні зусиль 
тих, хто навчається, на вирішення основних * теоретичних положень і 
практичних завдань, та надання, при потребі, консультативної допомоги.

У навчальному процесі використовуються 8 комп’ютерів-серверів, 
1276 персональних комп’ютерів, 32 мультимедійні системи, в тому числі 24 
відеосистеми на базі великих плазмових моніторів. Створено комп’ютерний 
центр з виходом в Інтернет, 44 комп’ютерних класи, комп’ютеризовано 
бібліотеку з читальними залами. Усі кафедри в повному обсязі забезпечені 
комп’ютерною технікою, досягнуто кількісне співвідношення «комп’ютер- 
студент» 1:4,5.

При закупівлі комп’ютерів адміністрацією закладу вимагається 
поставка останніх тільки з ліцензійним програмним забезпеченням, зокрема: 
MS Windows 2003 Server (10 клієнтів + Disk Kit AE); Windows XP Home; 
Windows 98 Rus SE OEM; MS Office XP Disk kit; MS Office XP Pro (AE) + 
Disk Kit; MS Office XP відкрита ліцензія; MS Word 2002 Rus; Fine Reader 6.0 
Professional; ABBYY FormRe;ader 6.5 Desktop Edition; Home Site 5.0; Adobe 
Pagemaker 7.0; Kaspersky Antivirus personal pro. Всі лекції для магістрів на 
читаються з використанням мультимедійної техніки.

На основі здобутого досвіду американських і європейських вищих 
медичних навчальних закладів в університеті запроваджено нову форму 
організації навчального процесу за кредитно-модульною системою із 
застосуванням методик «єдиного дня», ліній практичних навичок, практично- 
орієнтованої Z-системи навчання, мережевої навчальної системи на основі 
Інтернет-технологій, яка є аналогом сучасної європейської системи 
(Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від
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Викладання дисциплін зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна 
справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 
„Медицина” здійснюється на державній мові згідно Закону «Про мови», а 
також відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я України, 
ректорату. Видання методичної літератури здійснюється на українській мові. 
Вільно володіють державною мовою 100 % викладачів.

Висновок:
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організаційне та 

навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки 
фахівців зі спеціальністі 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” повністю 
відповідає державним акредитаційним вимогам.

Адміністрація ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» формує кадровий склад 
у відповідності до «Положення про порядок укладення трудових договорів 
(контрактів з науково-педагогічними працівниками)» та Закону України 
«Про вищу освіту». Робота з науково-педагогічними працівниками в цілому 
здійснюється відповідно Кодексу законів про працю України, Закону України 
«Про вищу освіту», «Положенню про вищий державний навчальний заклад» 
та іншим нормативним актам, що регулюють трудові відносини, що 
забезпечує належний рівень викладання навчальних дисциплін, виховання та 
підготовки лікарів на рівні сучасних вимог.

В університеті сформовано висококваліфікований професорсько- 
викладацький склад. Підготовка та перепідготовка науково-педагогічних 
кадрів університету, їх економічне, правове, професійне навчання 
проводиться згідно з існуючими планами проходження підвищення 
кваліфікації в Національному медичному університеті імені О.О. 
Богомольця, Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П.М. Шупика, шляхом стажування на споріднених кафедрах вищих 
навчальних закладів міста та України, а також на семінарах молодих 
викладачів, навчально-методичних і наукових конференціях.

Навчальний процес в університеті забезпечують 579 викладачів (без 
сумісників), з яких 87 докторів наук (15,03 %) та 424 кандидатів наук 
(73,23 %); в тому числі 76 професорів (13,13 %) та 253 доценти (43,70 %); без 
наукового ступеня -  68 викладачів, що становить 11,74 % викладацького 
складу. Всі викладачі без наукового ступеня -  здобувачі з терміном 
виконання дисертаційних робіт 2015-2017 рр.

Необхідно відмітити збільшення відсотка викладачів з науковим 
ступенем доктора і кандидата наук порівняно з 2014 роком, що пояснюється 
активним виконанням дисертацій викладачами, а також

5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців
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здійсненням матеріального стимулювання з боку університету як виконавців, 
так і керівників дисертацій. Відсоток докторів наук, порівняно з 2014 роком, 
збільшився на 1 %, ще більший приріст відсотка, порівняно з минулим 
роком, кандидатів наук -  17,7 %. ■

При університеті працюють 3 спеціалізовані вчені Ради із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій з восьми спеціальностей. На даний 
час над докторськими дисертаціями в університеті працюють 22 осіб, над 
кандидатськими -  144 особи.

Підготовку фахівців зі спеціальністі 8.12010001 „Лікувальна справа” за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” 
здійснюють 19 кафедр. Навчальний процес забезпечують 78 викладачів, з них 
30 докторів наук, професорів, та 48 кандидатів наук, 42 з яких є доцентами. 
Усі викладачі, які залучені до навчального процесу і працюють на постійній 
основі, є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей. Це 
підтверджується їх базовою освітою або переліком дисциплін, що 
викладалися ними протягом останніх трьох років, або їх науковими 
публікаціями.

Навчання магістрів за напрямом 1201 „Медицина”, спеціальність 
8.12010001 „Лікувальна справа” здійснюють 9 випускаючих кафедр: кафедра 
терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти, кафедра хірургії навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти, кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти, кафедра акушерства та гінекології навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, кафедра анестезіології та реаніматології, кафедра 
неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, кафедра 
оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини та фтизіатрії, кафедра інфекційних хвороб з 
епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами. Усі завідувачі кафедр 
є докторами медичних наук, професорами.

Співробітники випускаючих кафедр є виконавцями наукових 
досліджень, які стосуються відповідних профілів. Зокрема досліджуються: 
проблеми артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту 
міокарда, остеопорозу та цукрового діабету, захворювань нирок, статистичні 
і клінічні особливості поєднання артеріальної гіпертензії з інфарктом 
міокарда, хронічні обструктивні захворювання легень, проблеми 
коморбідності у внутрішній медицині тощо.

Серед наукових здобутків випускаючих кафедр варто назвати: 
обґрунтування та випробування в експерименті системи суцільної 
диспансеризації в сільському районі, розробка та впровадження в практику 
системи інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я на рівні 
регіону; розроблена нова концепція етіопатогенезу хронічних розладів 
живлення в дітей, досліджена ефективність використання антиоксидантів та 
мембранопротекторів при хронічній патології травної і бронхо-легеневої
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систем; розроблені нові методи передопераційної підготовки та 
післяопераційного ведення хворих з дифузним токсичним зобом тощо.

Професорсько-викладацький склад випускаючих кафедр забезпечує 
високий рівень лікувальної роботи на базах лікувально-профілактичних 
закладів. Володіння більшістю викладачів іноземними мовами дає їм змогу 
використовувати у навчальному процесі інформацію про останні досягнення 
світових освітніх програм.

Таким чином, до навчального процесу підготовки фахівців зі 
спеціальністі 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина” залучені досвідчені, з 
великим науково-педагогічним стажем і фаховим рівнем спеціалісти.

Висновок:
За результатами експертизи документів і матеріалів, поданих ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І .Я. Горбачевського 
МОЗ України», співбесіди з керівниками, спеціалістами і викладачами 
університету, комісія дійшла висновку, що кадровий склад. університету 
повністю забезпечує навчально-виховний процес в закладі на якісному рівні.

Виходячи зі стану кадрового забезпечення, ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за 
даним критерієм повністю відповідає державним акредитаційним вимогам та 
може забезпечувати якісну післядипломну підготовку фахівців зі 
спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина”.

Експертна комісія перевірила стан матеріально-технічного
забезпечення університету. В університеті створено належну матеріально-
технічну базу, яка відповідає вимогам підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр». Матеріально-технічна
база університету на основі прийнятої Концепції його розвитку постійно
вдосконалюється і модернізується за власні кошти.

Університет займає площу 8,2 га, на яку одержав Державний акт на
право постійного користування. Загальна площа навчальних корпусів та

2  •гуртожитків складає 128268,61 м , в тому числі площа навчальних корпусів 
теоретичних кафедр університету складає 33171,2 м , площа клінічних баз 
становить 66753,1 м', тобто у розрахунку на одного студента денної форми 
навчання загальна площа приміщень складає -  18,7 м2, що відповідає існуючим 
нормативам (табл. 4).

6. Матеріально - технічне забезпечення навчального процесу
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Таблиця 4. - Перелік площ навчальних баз ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ

України»

Назва споруди Загальна
площа, м2

Навчальний корпус № 1 (майдан Волі, 1) 6371,2 '
Навчальний корпус № 2 (вул. Руська, 12) 4102,9
Навчальний корпус № 3 (вул. Руська, 36) 2003,0
Навчальний корпус № 4 (вул. Січових Стрільців, 8) 761,5
Навчальний корпус № 5 (вул. Словацького, 2) 2488,5
Навчальний корпус № 6 (вул. Чехова, 3) 3217,4
Навчальний корпус № 7 (вул. Коцюбинського, 3) 2132,3
Навчальний корпус № 8 (вул. Глибока, 19а) 2621,1
Навчальний корпус № 9 (вул. Чехова, 5) 50,1
Навчальний корпус № 10 (вул. Чехова, 7) 1676,7
Навчальний корпус № 11 (вул. Дорошенка, 7) 1603,0
Навчальна база кафедри медицини катастроф НОК «Червона 
калина»

5714,8

Навчально-виробничі площі бот. саду НОК «Червона калина» 438,7
ВСЬОГО 33171,2
Навчальні бази теоретичних кафедр 33171,2
Клінічні бази 66753,1
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 128268,61
Загальна кількість студентів згідно ліцензованого набору 6710
Площа на одного студента 18,7
Фактична 30,6

Навчальні корпуси, гуртожитки та інші споруди завдяки своєчасному 
капітальному та поточному ремонтам підтримуються в належному стані.

Експертна комісія встановила, що використання кафедрами 
університету площ лікувально-профілактичних закладів, клінік здійснюється 
на підставі «Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад 
охорони здоров’я», затвердженого наказом МОЗ України від 05.06.97 р., 
зареєстрованого в Мінюсті України 7 липня 1997 р. за №245/2049 та 
відповідних угод, укладених між адміністраціями клінічних баз і 
університету та Постанови Кабінету Міністрів № 62 від 11.09. 2013 р.

Експертна комісія перевірила достовірність інформації про рівень 
оснащеності навчального процесу технічними засобами навчання, 
комп’ютерами, обладнанням і приладами і засвідчує достатній рівень 
забезпеченості комп’ютерною та комунікаційною технікою.

Сучасне оснащення профільних кафедр забезпечує відповідність освіти 
за напрямом, визначеним Постановою Кабміну України від 24 травня 1997 р. 
№ 507 «Про перелік напрямів та спеціалізацій, за якими здійснюється
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підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо- 
кваліфікаційними рівнями».

В університеті створена досконала, добре оснащена сучасним 
обладнанням матеріально-технічна база практичної підготовки фахівців зі 
спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина”. Існуючі площі кафедр є 
достатніми для проведення навчального та лікувального процесу.

Експертна комісія підтверджує наявність в університеті системи 
контролю за дотриманням вимог охорони праці, що засвідчує розроблене 
«Положення про проведення інструктажу та перевірку знань» з відповідних 
розділів безпеки співробітників та студентів університету. Крім того, у 
відділах і на кафедрах проведено атестацію робочих місць, усі працюючі 
забезпечуються засобами індивідуального захисту та спецодягом.

Комісія засвідчує, що в університеті постійно виконуються заходи 
протипожежної безпеки, про що свідчать виконання приписів органів 
протипожежного надзору і конкретні плани заходів щодо приведення об'єктів 
університету у пожежно-безпечний стан. Щороку на ректораті 
заслуховується питання про підсумки роботи з питань праці, безпеку руху 
автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів в університеті. Випадків 
порушень дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки, травмування 
на робочих місцях не відмічено (акти виробничого травматизму відсутні).

Проаналізувавши зміст відповідного розділу самоаналізу комісія 
дійшла висновку щодо відповідності зазначеної інформації реальному стану 
матеріально-технічної бази. Експертна комісія відзначила, що в цілому 
матеріально-технічне забезпечення ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» відповідає 
сучасним вимогам і забезпечує життєдіяльність усіх підрозділів.

Рівень забезпеченості магістрів підручниками, навчальними 
посібниками, що знаходяться у бібліотеці ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», становить

Таким чином, обсяги навчальних площ та оснащення кафедр достатні 
для проведення підготовки фахівців зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна 
справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 
„Медицина” у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Висновок:
Комісія засвідчує, що матеріально-технічна база університету, 

навчально-методичне забезпечення ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» відповідають 
державним вимогам, що пред’являються до вищих медичних навчальних 
закладів III—IV рівнів акредитації.

100%.
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7. Наукова діяльність та міжнародні зв’язки

Експертна комісія встановила, що наукова діяльність ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» орієнтована на пріоритетні напрями наукових досліджень і 
науково-технічних розробок, напрями інноваційної діяльності 
загальнодержавного та галузевого рівнів відповідно до Законів України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про 
інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», 
Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і 
науково-технічною діяльністю, а також на реалізацію Концепції МОЗ 
України щодо реформування системи підготовки лікарів в Україні та 
приведення її у відповідність до потреб ринку праці й Європейських вимог та 
внутрішньовузівської концепції розвитку медичної науки та підготовки 
кадрів.

Комісія засвідчує, що наукова робота університету організовується та
проводиться у відповідності до плану наукової діяльності, затвердженого 
відповідним рішенням Вченої ради, за наступними розділами: підготовка 
науково-педагогічних кадрів; організація та координація науково-дослідних 
робіт (НДР); інформаційне та методичне забезпечення наукових досліджень; 
забезпечення НДР апаратурою, реактивами, лабораторними тваринами; 
метрологічний контроль і нормо-контроль НДР; впровадження результатів 
наукових досліджень у практику; всебічна підтримка винахідництва і 
раціоналізаторства; організація видання фахових наукових журналів; 
міжнародне співробітництво; організація і проведення наукових форумів 
різного рівня; організація роботи ради молодих вчених; забезпечення 
діяльності студентського наукового товариства за програмами «Студент -  
майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», «Студентська наука і 
профорієнтаційне навчання».

До різних форм підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті 
активно залучаються випускники -  відмінники навчання, студенти, які 
приймали участь в роботі наукових гуртків, магістри, аспіранти, молоді вчені 
і спеціалісти.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» має досить потужну наукову базу, 
оснащену сучасною апаратурою (6 науково-дослідних лабораторій, які 
атестовані і сертифіковані для проведення відповідних випробувань).

Базою для виконання НДР, дисертацій та магістерських робіт є 
атестовані вимірювальні лабораторії, що забезпечують одержання 
достовірних результатів наукових досліджень:

міжкафедральна науково-клінічна лабораторія -  терміном на 5 років;
-  центральн ' " ’ міном на 5 років;



-  лабораторія мікробіологічних та паразитологічних досліджень
терміном на 5 років;
-  морфологічна лабораторія -  терміном на 5 років; 

лабораторія досліджень інфекційних хвороб -  терміном на 4 роки;
-  лабораторія доклінічних досліджень лікарських засобів -  терміном на
4 роки.

Наукові дослідження також проводяться на базі наукових лабораторій 
кафедр гістології та ембріології, анатомії людини, нормальної фізіології, 
патологічної фізіології медичного факультету.

Важливим науково-виробничим підрозділом університету є віварій, де 
у відповідності до вимог Держстандарту та біоетики утримуються 
лабораторні тварини, відтворюється їх поголів’я.

Варто зазначити, що опубліковувати результати власних досліджень 
співробітники вищих навчальних та науково-дослідних закладів можуть в 13 
журналах, які видаються університетом; з них 12 -  внесено до переліку ВАК.

В структурі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» є відділ міжнародних зв’язків, який 
займається координацією міжнародної співцраці. Робота відділу 
міжнародних зв’язків спрямована по наступних напрямках: забезпечення 
працівників університету інформацією про міжнародні гранти і наукові 
форуми; співпраця з Головним Управлінням міжнародних зв’язків МОЗ 
України щодо організації закордонних відряджень на конференції та 
стажування науковців університету; співпраця між медичним університетом 
та закордонними організаціями, університетами, .асоціаціями відповідно до 
укладених раніше угод.

За звітний період навчальний заклад відвідали закордонні делегації 
провідних науковців, громадських діячів, були підписані угоди про 
співпрацю. Так, у 2009 року ректором ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
започатковано співпрацю з медичними університетами м. Берлін, м. Лейпціг 
та м. Грайсвальд (Німеччина) стосовно створення у Тернополі 
університетської клініки. У IV кварталі 2009 року було підписано 
двосторонню угоду про наукову співпрацю з Інститутом Європейської 
Інтеграції (м. Жешув, Польща).

17 січня 2012 року було створено громадське об’єднання 
«Міжнародний науково-освітній інноваційно-технологічний консорціум 
медичних вищих навчальних закладів і вищих навчальних закладів фізичного 
виховання і спорту», до складу якого увійшло 23 університети-партнери. За 
підтримки ректора університету було створено офіційний сайт Консорціуму 
www.consortium-univ.te.ua, на якому представлена вся інформація про 
діяльність даного об’єднання.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України» активно співпрацює з провідними 
університетами світу, зокрема з: Університе Південної Кароліни Апстейт
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(Південна Кароліна, США), Віденським медичним університетом (Відень, 
Австрія), Шльонською медичною академією (Катовіце, Польща), 
Університетом медичних наук (Вроцлав, Польща), Карловим університетом 
(Прага, Чехія), Казахською державною медичною академією (Астана, 
Казахстан) та ін.

Щороку відділом міжнародних зв’язків організовуються закордонні 
відрядження працівників, аспірантів та магістрів університету з метою участі 
в міжнародних наукових і освітніх форумах та конференціях, для 
проходження стажувань, для налагодження міжнародної співпраці, з метою 
читання курсу лекцій в іноземних вищих навчальних закладах. Щороку 
відбуваються фахові стажування викладачів університету на навчально- 
клінічних базах Європейських університетів.

З року в рік кількість закордонних партнерів університету зростає. У 
2014-2015 навчальному році підписано 4 двосторонні угоди про співпрацю. 
На даний час кількість зарубіжних вищих медичних освітніх закладів та 
закладів охорони здоров’я, з якими співпрацює ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 
складає 35. Така співпраця дає можливість ознайомитися з новітніми 
досягненнями у сфері медичної освіти та практичної охорони здоров’я 
шляхом реалізації програм фахових стажувань викладачів ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України» на навчально-клінічних базах університетів-партнерів, 
проведення спільних наукових форумів, а також здійснення академічних 
обмінів викладачами, магістрами, аспірантами.

У 2013 році ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», подав заявку на участь у 
міжнародному проекті ERASMUS MUNDUS MEDEA -  альянсі медичних 
університетів, учасниками якого є вищі навчальні медичні заклади 
Великобританії, Іспанії, Франції, Італії, Австрії, Німеччини, Бельгії, Латвії, 
Литви, Грузії, Вірменії та Азербайджану. У січні 2014 року підписано угоду 
про партнерство між університетами, що входять до складу MEDEA (Альянс 
медичних університетів) в рамках міжнародного проекту ERASMUS 
MUNDUS. Діяльність даного проекту спрямована на забезпечення підтримки 
вищих навчальних закладів Європи та неєвропейських країн у покращенні 
педагогічного процесу та сприяння у проведенні наукових досліджень.

Перспективною для здійснення академічних студентських обмінів в 
рамках Угод про міжнародну співпрацю університетів-партнерів є програма 
Міжнародних студентських літніх шкіл, розпочата у 2006 році. Міжнародні 
Літні студентські школи -  єдина у Європі інформативно-комунікативна 
програма, основним завданням якої є налагодження партнерських стосунків 
між студентами вищих медичних навчальних закладів України, Європи, 
США, Росії та інших країн світу. Кожного року ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
приймає в себе студентів з інших вищихммбдичних навчальних закладів
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України та закордону (більш, ніж 300 студентів за час здійснення програми) 
на базі університетського навчально-оздоровчого комплексу «Червона 
калина». Протягом 2009-2015 p.p. у проекті взяли участь близько 290 
студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І .Я. 
Горбачевського МОЗ України» та 90 представників медичних університетів 
Австрії, Чехії, Індонезії, Словаччини, Польщі та Росії. У рамках даного 
проекту відбуваються відео-презентації вищих медичних шкіл та країн- 
учасниць проекту, екскурсії пам'ятними місцями Тернопілля, командні 
змагання.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» включено до міжнародного реєстру 
університетів (Франція) та у довідник ВООЗ. Широкою є географія 
міжнародної співпраці університету. ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» співпрацює з 
Відкритим Медичним Інститутом (Американсько-Австрійська Фундація, 
Австрія). За період 2012-2015 pp. 14 працівників університету пройшли 
стажування за програмою «Медична освіта без кордонів». Постійно ведеться 
пошук грантових пропозицій у сфері медичних досліджень, отримані 
результати пошуку оприлюднюються у газеті «Медична академія».

В ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» організовано відділ форумів, на який 
покладені обов’язки планування та реєстрації конференцій в Українському 
центрі наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ 
України та УкрІНТЕІ, координація діяльності навчально-наукових інститутів 
та кафедр-організаторів з делегатами, гостями, спонсорами конференції та 
організаціями-відрядниками делегатів на конференції, видавництвом та 
адміністративно-господарською частиною університету.

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» активно працює студентське наукове 
товариство (СНТ). Робота ради студентського наукового товариства 
базується на координуванні діяльності студентських наукових гуртків 
кафедр, роботи студентів-науковців та студентів-учасників наукових програм 
при організації дослідницької роботи. Члени ради СНТ беруть участь у 
проведенні щорічних науково-практичних конференцій, подають гуртківцям 
та студентам всіх курсів інформацію про проведення студентських 
конференцій і конгресів у різних містах України та за її межами, сприяють їх 
участі у вказаних заходах. Інформація про діяльність ради СНТ розміщується 
на WEB-порталі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», публікується в газеті „Медична 
академія”, розсилається по кафедрах університету та оголошується на 
лекціях. Студентські наукові гуртки працюють на кафедрах усіх факультетів 
університету. У 2014-2015 навчальному році в студентських наукових 
гуртках займалися 345 студені' факультету, 34 -
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фармацевтичного, 27 -  стоматологічного та 31 -  факультету іноземних 
студентів.

З лютого 2007 року для оптимізації студентської наукової роботи в 
університеті почали діяти наступні програми: «Студентська наука і 
профорієнтаційне навчання», «Студент -  майбутній фахівець високого рівня 
кваліфікації». У 2014-2015 н.р. у студентських наукових програмах взяли 
участь: “Студентська наука і профорієнтаційне навчання” -  121 студент- 
(медичний -  101, стоматологічний -  8, фармацевтичний -  12, іноземний - 
10), “Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфікації” -  19 студентів 
(медичний -  18, стоматологічний -  1, фармацевтичний -  0). Результати 
роботи, проведеної студентами-учасниками наукових програм протягом 
року, висвітлювалися у звітах кафедр або підтверджувалися участю у 
конференціях.

В університеті вже тривалий час успішно функціонують докторантура, 
аспірантура, а також магістратура. Слід зазначити, що надання рекомендацій 
для участі в конкурсі на вступ до магістратури, навчання в клінічній 
ординатурі та аспірантурі в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І .Я. Горбачевського МОЗ України» відбувається на 
спільному засіданні ради СНТ та студентської ради, де звертається увага, на 
академічну успішність претендентів, їх наукову діяльність й участь у 
відповідних студентських наукових програмах. Магістри беруть участь у 
науковій роботі навчально-наукових інститутів та кафедр. Вони приймають 
активну участь в наукових конференціях, зокрема щорічних Міжнародних 
конференціях студентів і молодих вчених в Україні та за кордоном, де 
неодноразово отримували відзнаки та нагороди.

На базі \¥еЬ-порталу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» проводяться щорічні 
наукові інтернет-конференції за участю студентів, магістрів, аспірантів та 
молодих вчених з наступним обговоренням поданих матеріалів. Дані заходи 
одержали позитивні відгуки професорсько-викладацького складу 
університету й дають можливість обрати перспективну молодь для 
майбутнього поповнення викладацького складу.

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про достатньо високий 
рівень розвитку наукових досліджень і міжнародної співпраці, що 
здійснюється на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Висновок:
Комісія дійшла висновку, що ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» має 
розгалужені зв’язки з зарубіжними університетами та установами, що сприяє 
розширенню міжнародної кооперації та інтеграції наукової сфери України у 
світову систему, зокрема до європейсї ' ростору.
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Наукова робота кафедр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ''України» забезпечує зростання 
наукового потенціалу та відповідає вимогам акредитаційної експертизи 
підготовки фахівців зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина”.

8. Фінансово-економічна діяльність університету

Комісія засвідчує, що фінансово-господарська діяльність ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» здійснюється згідно Бюджетного Кодексу України від 
08.07.2010 р. № 2456 -УІ, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
«Про наукову та науково-технічну діяльність» законів про Державний 
бюджет України на поточний рік, постанов Кабінету Міністрів.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство охорони 
здоров’я України. Обслуговування бюджетних коштів здійснюється 
Головним Управлінням Державної казначейської служби у Тернопільській 
області за програмними класифікаціями.

Фінансування університету здійснюється відповідно до статутної 
діяльності згідно з кошторисами, затвердженими Міністерством охорони 
здоров’я України.

Основними джерелами надходжень є кошти загальнодержавного 
бюджету та кошти спеціального фонду. Спеціальний фонд планується за 
рахунок коштів, отриманих від надання послуг згідно з статутними 
(функціональними) повноваженнями університету (освітня, наукова діяльність) 
та надходжень від господарської діяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування є:
-  кошти, одержані за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення 

кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів з фізичними або 
юридичними особами;

-  кошти, одержані від надання інших послуг згідно з переліком видів 
платних послуг у галузі вищої освіти, який затверджується Кабінетом 
Міністрів України;

-  доходи від розміщення депозитних вкладів тимчасово вільних коштів;
-  добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші відповідно 
до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної та комунальної форми власності», 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 796.

Університет за рахунок власних коштів спеціального фонду бюджету 
здійснює капітальний ремонт учбових корпусів, реконструкцію і ремонт
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гуртожитків. При закупівлі товарів і послуг використовуються процедури з 
конкурсних торгів.

Посадові оклади працівникам університету встановлені відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 р. № 1298 «Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери та Наказу Міністерства освіти та науки України від 26 
вересня 2005 р. №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України З 
жовтня 2005р. за№  1130/11410.

Науково-педагогічним працівникам відповідно до постанови КМУ від 
31.01.2001р. № 78 виплачується надбавка за вислугу років та матеріальна 
допомога на оздоровлення.

Призначення стипендіального забезпечення студентів проводиться на 
підставі Закону України «Про Вищу освіту», «Порядку призначення і 
виплати стипендій», затвердженого постановою Кабміну України від 
12.07.2004 р. № 882 із змінами, внесеними постановами КМУ № 150 та № 
151 від 15.02.2006 р. № 165 від 05.03.2008 р.

В університеті виплачуються: академічні стипендії в тому числі: іменні, 
Верховної ради, Президента України; соціальні -  в тому числі: студентам з 
числа дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування; студентам 
з малозабезпечених сімей, які є дітьми-інвалідами, студентам які мають сім’ї 
з дітьми.

Бухгалтерський облік в університеті комп’ютеризований і ведеться 
згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні». Бухгалтерська, фінансова та податкова звітність надається 
Головному розпоряднику коштів та контролюючим органам згідно вимог 
чинного законодавства України.

Висновок:
Експертна комісія встановила, що заборгованості з виплати заробітної 

плати, стипендії, за енергоносії та комунальні послуги немає. Всі планування 
та витрати коштів, які надійшли як з державного бюджету, так із інших 
джерел, здійснюються у відповідності до діючих нормативних документів, 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ, та згідно кошторисів 
затверджених МОЗ України.

9. Якість підготовки випускників

Для оцінювання рівня підготовки спеціалістів у грудні 2015 року 
комісією проведена повторні комплексні кваліфікаційні контрольні роботи 
(ККР) для магістрів, що навчаються за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна 
справа” напрямку підготовки 1201 „Медицина” .
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Комплексні кваліфікаційні контрольні роботи виконували магістри, які 
проходять 2-й та 3-й рік навчання за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна 
справа” . Завдання ККР розроблені викладацьким складом кафедр медичного 
факультету та навчально-наукового інституту післядипломної освіти, 
обговорені на засіданнях відповідних кафедр, на засіданні центральної 
методичної комісії та затверджені проректором з науково-педагогічної 
роботи.

У ККР рівномірно включені завдання з дисциплін циклів 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової 
(фундаментальні) підготовки і дисциплін професійної та практичної 
підготовки.

Магістри, що навчаються за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна 
справа”, виконували ККР:
з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу: 

іноземна мова (за професійним спрямуванням); 
з дисциплін природничо-наукового циклу (фундаментальні): 

медична інформатика, основи біоетики та біобезпеки; 
з дисциплін професійної та практичної підготовки (фахові): 

загальна лікарська підготовка.

За результатами ККР магістри спеціальності 8.12010001
„Лікувальна справа” з дисциплін гуманітарного та соціально- 
економічного циклу отримали такі результати:

- іноземна мова (за професійним спрямуванням) -  абсолютна успішність 
склала 100 %, якісна успішність -  100 % та середній бал 4,53 -  за циклом.
В розрізі дисциплін результати наступні:
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням):
Кількість магістрів, що отримали оцінку „відмінно” -  8 (53,33 %), „добре” -  
7 (46,67 %), „задовільно” -  0 (0 %), „незадовільно” -  0 (0 %).
Середній бал становить -  4,53.
Абсолютний показник успішності -100 %.
Якісний показник успішності -  100,0 %.

За результатами ККР магістри спеціальності 8.12010001 
„Лікувальна справа” з дисциплін природничо-наукового циклу 
(фундаментальних) отримали такі результати:

- медична інформатика, основи біоетики та біобезпеки -  абсолютна 
успішність склала 100 %, якісна успішність -  100 % та середній бал -  4,50 
за циклом.
В розрізі дисциплін результати наступні:
1. Медична інформатика:
Кількість магістрів, що отримали оцінку „відмінно” -  9 (60 %), „добре” -  6 
(40 %), „задовільно” -  0 (0 %), „незадовільно” -  0 (0 %).
Середній бал становить -  4,60.
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Абсолютний показник успішності -100 %.
Якісний показник успішності -  100,0 %.
2. Основи біоетики та біобезпеки:
Кількість магістрів, що отримали оцінку „відмінно” -  6 (40 %), „добре” -  9 

(60 %), „задовільно” -  0 (0 %), „незадовільно” -  0 (0 %).
Середній бал становить -  4,40.
Абсолютний показник успішності -100 %.
Якісний показник успішності -  100,0 %.

За результатами ККР студенти спеціальності „Лікувальна справа” 
з дисциплін професійної та практичної підготовки отримали наступні 
результати:
- загальна лікарська підготовка -  абсолютна успішність склала 100 %, 
якісна успішність -  100 % та середній бал -  4,53 за циклом.
В розрізі дисциплін результати наступні:
1. Загальна лікарська підготовка
Кількість магістрів, що отримали оцінку „відмінно” -  8 (53,33 %), „добре” -  
7 (46,67 %), „задовільно” -  0 (0 %), „незадовільно” -  0 (0 %).
Середній бал становить -  4,53.
Абсолютний показник успішності - 1 00 %.
Якісний показник успішності -  100,0 %.

Комісія підтверджує об'єктивність результатів оцінювання рівня знань 
магістрів за написанням комплексних контрольних робіт.

Ці показники відповідають критеріям та вимогам акредитації 
підготовки спеціалістів у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» IV рівня акредитації.

Результати виконання комплексних контрольних робіт магістрами 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю
8.12010001 „Лікувальна справа” під час самоаналізу представлені у таблиці 5. 

Результати виконання комплексних контрольних робіт магістрами
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю
8.12010001 „Лікувальна справа” під час роботи акредитаційної комісії 
представлені у таблиці 6.
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Таблиця 5. - Результати виконання комплексних контрольних робіт магістрами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа” під час самоаналізу

Назва дисциплін, за якими 
проводився 

іспит

Кіль
кість

магіст
рів

З ’явилось 
на іспит

3 них одержали оцінки

Абсолютна
успішність

Якісна
успішність

Середній
Бал„5”

осіб %
„4”
осіб %

„3”
осіб %

„2”
осіб %осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Д исципліни  гуманітарного та соціально-економічного циклу
1.1. Ін озем н а м ова (за
п роф есійним
сп рям уван ням ) 15 15 15

Є

9 60,00 6 40,00 0 0 0 0 100 100 4,60
Всього за циклом 15 15 15 9 60.00 6 40,00 0 0 0 0 100 100 4,60

2. Дисципліни природничо-наукового циклу (фундаментальні)
2.1 . М едична інф орм атика 15 15 15 8 53,33 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4.53
2.2 . О снови  біоетики  та 
б іобезп еки 15 15 15 7 46,67 8 53,33 0 0 0 0 100 100 4.47
Всього за циклом 15 15 15 15 100,00 15 100,00 0 0 0 0 100 100 4,5

3. Дисципліни циклу професійної і практичної підготовки (фахові)
3.1. З агал ьн а л ікарська 
п ідготовка 15 15 15 8 53,33 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4,53
Всього за циклом 15 15 15 8 /^ 3 ,3 3 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4.53

Голова експертної комісії:
Шапринський Володимир Олександрович 
Член експертної комісії:
Пашковський Валерій Мелетійович

Дата « 2015 року

доктор медичних наук, професор 

доктор медичних наук, професор

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний у н і вер с и ■ гсіі^ш єн і 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
доктор медичних наук, професор

Г олова ек сп ер тн о ї ком іс ії
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Таблиця 6. - Результати виконання комплексних контрольних робіт магістрами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені Ї.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа” під

час роботи акредитаційної комісії

Назва дисциплін, за якими 
проводився 

іспит

Кіль
кість

магіст
рів

З ’явилось 
на іспит

3 них одержали оцінки

Абсолютна
успішність

Якісна
успішність

Середній
Бал„5"

осіб %
„4”
осіб %

„3”
осіб %

„2”
осіб %осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Д исципліни  гуманітарного та соціально-економічного циклу
1.1. Інозем на м ова (за
п роф есійним
спрям уванням ) 15 15 15 8 53,33 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4,53
Всього за циклом 15 15 15 8 53.33 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4,53

2. Дисципліни природничо-наукового циклу (фундаментальні)
2.1. М едична ін ф орм ати ка 15 15 15 9 60,00 6 40,00 0 0 0 0 100 100 4,6
2.2. О снови  б іоетики  та 
б іобезпеки 15 15 15 6 40,00 9 60,00 0 0 0 0 100 100 4,4
Всього за циклом 15 15 15 15 100,00 15 100,00 0 0 0 0 100 100 4,5

3. Дисципліни циклу професійної і практичної підготовки (фахові)
3.1. Загальна л ікарська 
п ідготовка 15 15 15 8 53,33 7 46,67 0 0 0 0 100 100 4,53
Всього за циклом 15 15 15 8 53,33 : 7 46.67 0 0 0 0 100 100 4,53

Голова експертної комісії:
Шапринський Володимир Олександрович 
Член експертної комісії:
Пашковський Валерій Мелетійович

Дата :2015 року

р цо.ііічшіх  наук, професор

.о"
Доктор ме;%^Н¥;чНаук, професор

«З експертними висновками ознайомлений»
Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університе' 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
доктор медичних наук, професор

М.М.Корда
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Працевлаштування фахівців зі спеціальності 8.12010001 „Лікувальна 
справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 
«Медицина» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» проводиться відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 року № 992 «Про порядок 
працевлаштування випускників навчальних закладів, підготовка яких 
здійснюється за держзамовленням». Випускники магістратури скеровуються 
на місця працевлаштування згідно персонального державного розподілу в 
конкретний лікувальний заклад, своєчасно приступають до роботи з вказаної 
у направленні спеціальності. Прибуття до місця роботи контролюється 
обласним управлінням охорони здоров'я. Щодо питань якості освіти та 
працевлаштування університет тісно співпрацює з лікувально- 
профілактичними закладами охорони здоров’я. Забезпеченість місцями 
роботи випускників, підготовлених за державним замовленням, становить 
100%, із них працюють на посадах, що відповідають кваліфікаційним 
характеристикам (лікарями, стажистами, старшими лаборантами, 
викладачами, науковими працівниками), 100% випускників. Випускники 
магістратури також мають право вступу до аспірантури згідно “Положення 
про підготовку науково-педагогічних та науковйх кадрів” затвердженого 
постановою МОЗ України № 309 від 1.03.1999 р.

В 2014-2015 навчальному році кількість випускників, підготовка яких 
здійснювалася за держзамовленням, становила відповідно до довідок про 
працевлаштування за спеціальністю 8.12010001 „Лікувальна справа”, - 15 
осіб.

Висновок:
Комісія підтверджує відповідність даних, наведених у відповідному 

розділі про самоаналіз, реальному стану. ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» забезпечує 
високу якість вищої медичної освіти. Якість підготовки фахівців зі 
спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» відповідає акредитаційним 
вимогам.

Забезпечення якості освітньої діяльності проводиться згідно Закону 
України «Про вищу освіту», регулюється Положенням про державний вищий 
заклад освіти та іншими законодавчими та нормативними актами, наказами 
МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України», рішеннями Вченої ради університету та ■ відповідними 
Положеннями (Про організацію освітнього процесу, Положення про систему 
забезпечення якості вищої освіти (сис ього забезпечення) ДВНЗ

10. Внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності

Голова експертної комісії
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"Тернопільський державний медичний університет імені І .Я. Горбачевського 
МОЗ України", Положення про щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти 
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 
МОЗ України", Положення про порядок переведення, відрахування та
поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання студентів, 
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації 
студентів ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України" тощо); а також розробленими методичними 
рекомендаціями щодо методології створення якісних стандартизованих тестових 
завдань для діагностики навчальних досягнень студентів. Крім того, в
університеті постійно оновлюється інформаційна база тестів на \уеЬ-порталі, 
типографським способом видаються відповідні збірники тестових завдань.

В університеті здійснюється наскрізна система контролю за якістю 
навчання студентів та магістрів. Питання якості освіти щорічно
розглядаються на засіданнях Вченої ради, а також на засіданнях ректорату, 
рад факультетів та кафедр.

Рейтингову оцінку показників навчальної діяльності студентів та
магістрів проводять деканати. Завдяки автоматизованій системі управління 
навчальним закладом здійснюється рейтинг студентів всіх напрямів 
підготовки, спеціальностей та форм навчання.

В університеті розроблено «Положення про рейтинг викладачів», за 
результатами якого визначаються рейтингові позиції кафедр та окремих 
науково-педагогічних працівників за всіма складовими навчально- 
методичної, наукової та виховної роботи.

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення в 
університеті таких процедур і заходів:

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти 
та ухвалення їх вченою радою університету;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання студентів та магістрів, науково-педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів і магістрів, за 
кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

Голова експертної комісії
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8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 
закладів і студентів;

9) інших процедур і заходів.
Висновок:
Комісія дійшла висновку, що ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» має добре 
організовану внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності, 
що відповідає вимогам акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі 
спеціальності 8.12010001 „Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „Магістр” галузі знань 1201 „Медицина”.

Спеціальність 8.12010001 -  «Лікувальна справа» напряму підготовки 
1201 „Медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” пройшла 
повторну чергову акредитацію у 2011 році відповідно до Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і Спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року, № 978, та 
наказом № 730л від 28 березня 2011 року (діюча Ліцензія Серія АЕ за № 
527878 від 6.01.2015 р. з терміном дії до 01.07.2016 p.).

Експертна комісія МОН під головуванням проректора з науково- 
педагогічної (навчальної) роботи, завідувача кафедри анатомії людини 
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 
доктора медичних наук, професора Юрія Йосиповича Гумінського, у складі 
членів комісії: доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Івано- 
Франківського національного медичного університету, кандидата медичних 
наук Сарапука Ігора Володимировича; декана факультету післядипломної 
освіти Харківського національного медичного університету, доцента кафедри 
дитячої хірургії та дитячої анестезіології, кандидата медичних наук В ’юна 
Валерія Васильовича в період з 12.04.2011 по 14.04.2011 року розглянула 
подані матеріали та провела експертну перевірку на місці діяльності ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» 
щодо підготовки фахівців в магістратурі зі спеціальності 8.12010001 - 
«Лікувальна справа» галузі знань 1201 „Медицина” освітньо-кваліфікаційного 
рівня „Магістр”.

За час роботи в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» експертна комісія дала такі 
пропозиції для покращення організації навчального процесу та підвищення 
якості підготовки фахівців заявленого напряму:

11. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи по їх
усуненню

Голова експертної комісії
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№
з/п

Рекомендації експертної 
комісії при черговій 
акредитації у 2011 р. 

спеціальності
8.12010001 „Лікувальна 

справа” за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем 
„Магістр” галузі знань 

1201 „Медицина”

Вжиті заходи

Приймаючи до уваги 
запровадження в університеті 
нових практично-орієнтованих 
форм і методів організації 
навчального процесу,
збільшити забезпечення
навчально-практичних центрів 
первинної медико-санітарної 
допомоги сучасним навчально- 
науковим обладнанням._______

Придбано сучасні комп’ютери у 
кількості 6, мікроскопи для 
проведення лабораторних досліджень 
у кількості 6, лабораторний посуд.

2.

Колективу університету
продовжити роботу з видання 
навчально-методичної 
літератури та підручників
нового покоління 
підготовки магістрів.

для

В університеті продовжено роботу зі 
створення підручників та навчальних 
посібників нового покоління. Лише за 
2014-2015 рік видано 9 підручників, 
26 навчальних посібників (в тому 
числі 3 -  англійською мовою), 2 
монографії. Всього за звітний період 
на потужностях власного
видавництва надруковано 9
підручників для навчальних закладів 
ІИ-ІУ рівня акредитації з грифами 
МОН, МОЗ або ЦМК. Опубліковано 
39 навчальних посібників ля 
навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня 
акредитації з грифами МОН, МОЗ або 
ЦМК. У 2015 році викладачі взяли 
участь у підготовці навчально- 
методичного посібника «Домедична 
допомога в умовах бойових дій», який 
розійшовся тиражем понад 100 тис 
примірників і став першим 
навчальним посібником із сучасними 
технологіями надання допомоги під 
вогнемета у безпечній зоні.___________

Голова експертної комісії



Продовжити
залученню
перспективних
виконання
дисертацій.

роботу по 
молодих 

науковців до 
докторських

Захисту дисертаційних робіт в 
університеті сприяють заходи 
стимулюючого характеру зі сторони 
ректорату:
- преміювання дисертантів і наукових 
керівників;
- безкоштовний друк дисертацій та 
авторефератів;
- безкоштовні публікації у фахових 
виданнях вузу;
- відрядження, в т.ч. закордонні;
- сприяння у підборі літератури 
(створено спеціальні групи з 
бібліотекарів вузу);
- сприяння із статистичною обробкою 
результатів досліджень (відділ 
системних статистичних досліджень);
- надання творчих відпусток для 
написання дисертації;
- оздоровлення в НОК «Червона | 
калина».
Важливе значення для щодо сприяння 
у підготовці наукових кадрів в 
університеті, відіграють три 
спеціалізовані вчені ради:
Д 58.601.01, Д 58.601.02, К 58.601,04 
Вони проводять захисти дисертацій зі 
спеціальностей:
хірургія, нормальна анатомія
(медичні науки), нормальна анатомія 
(біологічні науки), патологічна 
фізіологія, акушерство та гінекологія, 
педіатрія, внутрішні хвороби,
інфекційні хвороби, біохімія.
Кількість захищених дисертацій у 
2011-2015 pp.: докторських -  28, 
кандидатських -  196. На розгляді у 
спецрадах на даний момент перебуває
2 докторських дисертації (Сатурська 
Г.С., Цвях А.І.) та 5 кандидатських 
дисертацій. Пройшли апробацію
1 докторант (Сусла О.Б.) та 2 
виконавці кандидатських
дисертаційних робіт._________
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Висновок:
Експертна комісія засвідчила, що рекомендації і зауваження експертної 

комісії при акредитації спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» 
повністю виконані.

На підставі поданих матеріалів щодо акредитації за четвертим рівнем 
та перевірки результатів діяльності на місці експертна комісія дійшла 
висновку, що ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» має достатній навчально-методичний та 
науковий потенціал, висококваліфікований професорсько-викладацький 
склад, що гарантує якісний рівень підготовки фахівців зі спеціальності
8.12010001 «Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» галузі знань 1201 «Медицина». Підготовка фахівців здійснюється
з урахуванням особливостей регіону та на базі вивчення потреб підприємств 
та організацій у фахівцях цього напрямку, завдяки чому випускники даної 
спеціальності користуються попитом і мають .перспективи
працевлаштування.

Навчальний процес побудовано на базі оволодіння магістрами 
широкого кола дисциплін гуманітарної і соціально-економічної, природничо- 
наукової, професійної та практичної підготовки. Усі дисципліни навчального 
плану мають відповідне навчально-методичне забезпечення, яке охоплює 
робочі програми та навчальні плани, лекційний матеріал, плани практичних 
занять, підручники та необхідну кількість навчально-методичної літератури. 
Науковий відділ, навчально-науковий інститут післядипломної освіти та 
кафедри медичного факультету, відповідальні за підготовку магістрів, 
здійснюють активну співпрацю зі всіма структурними підрозділами 
університету, які беруть участь у підготовці фахівців спеціальності
8.12010001 «Лікувальна справа», узгоджуючи зміст дисципліни з освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою. Методичне забезпечення постійно 
оновлюється. До навчального процесу включаються результати наукових 
досліджень кафедр та сучасні інформаційні технології.

Наукова та педагогічна кваліфікація кадрового складу кафедр ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
МОЗ України» забезпечує навчальний процес на рівні вимог нормативних 
документів Міністерства освіти і науки. Викладачі, що забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін, мають наукові ступені 
докторів або кандидатів наук. Наявні навчальні площі, комп’ютерна та 
оргтехніка, фонд і читальні зали бібліотеки, побутова база дозволяють 
забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу 
та науково-методичної роботи на належному рівні, відповідно до вимог 
інструктивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України.

12. Загальні висновки експертної комісії

Голова експертної комісії
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На підставі матеріалів, поданих на акредитацію ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла 
висновку, що програма освітньої підготовки зі спеціальності 8.12010001 
«Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» з 
ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання, кадрове, методичне та 
матеріальне забезпечення в цілому відповідають встановленим вимогам до 
зазначеного рівня навчальної підготовки і можуть забезпечити державну 
гарантію якості освіти. Спеціальність може бути акредитована за зазначеним 
рівнем.

Вважаємо за необхідне висловити: зауваження та пропозиції, які не 
входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, 
але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців.

Рекомендувати керівництву ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» звернути 
увагу на наступне:

ширше реалізовувати міжнародні освітні проекти, зокрема, ті, що 
стосуються участі викладачів кафедр та магістрів у підвищенні кваліфікації 
за кордоном з одержанням відповідних міжнародних сертифікатів;

інтенсифікувати обміни та стажування магістрів, молодих вчених і 
провідних викладачів університету у Європейських університетах в контексті 
євроінтеграційних процесів.

ефективніше використовувати наявний потенціал університету: 
електронної бібліотеки, Інтернету, арсеналу комп’ютерної техніки; зокрема, 
впроваджувати в навчальний процес віртуальні навчальні програми, що 
стосуються алгоритмів діагностичних та лікувальних маніпуляцій.
Голова експертної комісі
Шапринський Володимир < : доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом 
ендоскопічної та лазерної хірургії 
Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова

Член експертної комісії:
Пашковський Валерій Мелетійович доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри нервових хвороб, 
психіатрії та медичної психології 
ім. С.М. Савенка ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний

М.М.Корда
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
показника
(нормати

ву)

Відхилення 
ф актичного 

значення 
показника від 

норма
тивного

1 2 3 4

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями

+ + —

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання) 2 0 /0 2 0 /0

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95 100

|

+5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності ( %  від

9 5
/О

100 + 5

|

І

Голова експертної комісії /  / /  >

■ тмл



кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем
роботи

50 100 +50

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної 
роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

40 
(але не 

менше ніж 1 
доктор наук 

або 
професор на 

25 осіб 
ліцензо
ваного 
обсягу)

100 
(з них 2 
доктори 

наук)

+60

2.3. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50 100 +50

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної 
роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора)

40 
(але не 

менше ніж 1 
доктор наук 

або 
професор на 
25 осіб лі. - 

цензованого 
обсягу)

47
(з них 28 
докторів

наук)

+ 7

2.4. Частка педагогічних працівників 
вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному / Я

—

1
Голова експертної комісії і



навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного 
циклу дисциплін навчального плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки + +
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ + _

доктор наук або профессор +
+ —

кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база
1

3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100

1
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних 
місць на 100 студентів (крім 
спеціальностей, які належать до галузей 
знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", 
крім спеціальності "Дизайн")

12 . 15 +3

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів (для спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини" і 
0202 "Мистецтво", крім спеціальності 
"Дизайн")

6 15 +9

3.5. Наявність пунктів харчування + +
—

3.6. Наявність спортивного залу + +
—

3.7. Наявність стадіону або спортивного 
майданчика

+ +

3.8. Наявність медичного пункту +

ґ~ )

+
—

Голова експертної комісії
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4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у тому числі 
варіативної компоненти)

+ + —

4.2. Наявність освітньо-професійної 
програми підготовки фахівця (у тому 
числі варіативної компоненти)

+ + —

4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку + +
4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (% від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 1 0 0 100
4.4.2. Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт (% 
від потреби)

1 0 0
9.і

1 0 0 —

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100
4.5. Наявність пакетів контрольних 
завдань для перевірки знань з дисциплін 
соціально-гуманітарної, фундаментальної 
та фахової підготовки (% від потреби)

1 0 0 1 0 0

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100

1

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + —

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у тому ЧИСЛІ 3 

використанням інформаційних 
технологій) (% від потреби)

100 100 —

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань 
і вмінь студентів + +

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів 
підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній 
бібліотеці (% від потреби)

1 0 0 1 0 0 —

5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної

Голова експертної комісії / /  //]_________
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чисельності студентів (% від потреби) 5 6 + 1
5.3. Забезпеченість читальних залів 
фаховими періодичними виданнями 8 10 +2
5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернету як джерела 
інформації:

наявність обладнаних лабораторій + ' +
наявність каналів доступу + + —

Г олова експертної комісії:
Шапринсъкий Володимир Олександрович

Член експертної комісії:
Пашковський Валерій Мелетійович

/5/?

доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом 
ендоскопічної та лазерної хірургії 
Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова

доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри нервових хвороб, 
психіатрії та медичної психології
ім. С.М. Савенка ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний 
університет»

Дата «23 ’X- 2015 року

«З експертними висновками ознайомлений»

М.М.Корда

Голова експертної комісії

Ректор ДВНЗ «Тернопільський 
медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України», 
доктор медичних наук, професор
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Порівняльна таблиця виконання акредитаційних умов надання освітніх 
послуг зі спеціальності 8.12010001 “Лікувальна справа” за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 1201 «Медицина» у 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я.Горбачевського МОЗ України»

1. Якісні характеристики підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня „магістр”

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 —

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100
1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

<г

100 100 —

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10
2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50
2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10 1
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50
3.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
3.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10
3.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 / О 100 +50

Голова експертної комісії
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4. Організація наукової роботи
4.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів + +
4.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ +
—

Голова експертної комісії: , '
Шапринський Володимир Олександрович ^  доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри хірургії № 1 з 
курсом ендоскопічної та лазерної 
хірургії Вінницького національного 
медичного університету
ім. М.І. Пирогова

доктор медичних наук, професор,«і
завідувач кафедри нервових хвороб, 
психіатрії та медичної психології 
ім. С.М. Савенка ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний 
університет»

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор ДВНЗ «Тернопільський 
медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України», 
доктор медичних наук, професор

Голова експертної комісії

Член експертної комісії:
Пашковсъкий Валерій Мелетійович

Дата «Ы.З » 2015 року



«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії 
МОН Уіфаїни 
проф. Д ф . Шапринський

(підпис)

2015 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

.^уорбачевськогс

і! пШ . м :й гк^^^
І ' ' 2 1 І і  І і  / І  / *

\ ^ \ ) /

2015 р.

=5 \ І / \ \  І̂5.уч 'Чідойсу

х̂*с / » / лч‘я/Є'  >

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт 

магістрами спеціальності 8.12010001 «Лікувальна справа» галузі знань 
1201 «Медицина» у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

№
п/п

С пеціаль
ність

Д и сц и п л іна К урс Д ата Ч ас
А удите

-рія
В ідповідальні

викладачі
Е ксперт

1.

8.12010001
«Лікуваль
на справа»

Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

II, III, 22.12.2015 р. д Ж ^ д І О № 3 а доц. і.А. Прокоп 
доц. М.І. Бобак 
доц. Г.Б. Паласюк

проф.
В.О.

Ш апринський
2. М едична

Інформатика
II, III, 22.12.2015 р. ^10 _  д 2 й № 3 а проф. В.П. М арценюк 

доц. А.С. Сверстю к 
доц. Н.О. Кравець

проф.
В.М.

ПашковськіїГ!
о Основи біоетики 

та біобезпеки
11. III, 22.12.2015 р. д Ш  _  д і й № 3 а проф. Н.М. Волкова 

доц. М.І. Коваль 
ас. І.О. Стахурська

проф.
В.М.

Пашковський
4. Загальна

лікарська
підготовка

II, III, 22.12.2015 р. д ^  _  І

/ / ^ ■ ^  <с
------ 1  П -

№ 3 а проф. М .В.Гребеник 
^■^оф. І.Я. 
^'Дзю'.бановськи й

і|;В  .Банадига 
_ррвф. А;Й-\Бойчук

проф.
В.О.

Ш апринський

Проректор з наукової роботи ' Кліщ
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