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Додаток 1
Рішення Вченої ради від 30 березня 2017 року з питання
«Звіт про роботу факультету іноземних студентів»
1. З метою забезпечення якісної підготовки студентів до ліцензованих
тестових іспитів Крок 1 і Крок 2 здійснювати передекзаменаційні тренінги за
допомогою електронного тестування та тестування на паперових носіях для
студентів факультету іноземних студентів із використанням баз 2006-2016 рр.
та охопленням всіх дисциплін.
Відповідальні: заступники декана факультету, відповідальні за підготовку
іноземних студентів до «Крок».
Термін виконання: з 10.04.2017 року.
2. Кафедрам постійно поновлювати тестові бази для семестрового
тестування новими валідними питаннями із включенням ситуаційних задач
Крок із використанням баз останніх десять років.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
3. Викладачам кафедр факультету здійснювати публікацію матеріалів
наукових досліджень у виданнях, які індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus, Web-sciense.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
4. Викладачам кафедр постійно удосконалювати рівень володіння
англійською мовою, практикувати отриманням міжнародних сертифікатів.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
5. Забезпечити участь студентів факультету у студентських наукових
програмах, роботі конгресів, конференцій, олімпіад.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
6. З метою роз’яснення та уточнення вимог міграційного законодавства
України, прав і обов’язків іноземних студентів, організовувати їх зустрічі з
працівниками юридичного відділу університету та державної міграційної
служби.
Відповідальні: заступник декана з питань реєстрації іноземних студентів,
юридичний відділ.
Термін виконання: перший місяць навчального семестру.
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7. З метою роз’яснення необхідності дотримання Правил внутрішнього
розпорядку університету та вимог антикорупційного законодавства проводити
регулярні (не рідше одного разу впродовж семестру) збори курсів факультету.
Відповідальні: заступники декана, юридичний відділ.
Термін виконання: протягом року.
8. З метою роз’яснення правил поведінки новим іноземним студентам та
слухачам підготовчого відділення забезпечити обов’язкове вручення пам’ятки
“Правила поведінки” при поступленні до університету.
Відповідальні: декан, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін виконання: для студентів першого курсу до 01.11.17 р. (зимовий
набір до 10.04.2017р.), для слухачів підготовчого відділення - протягом року.
9. З метою ознайомлення із умовами проживання іноземних студентів
кураторських академічних груп викладачам проводити регулярне відвідування
гуртожитку №1.
Відповідальні: куратори академічних груп.
Термін виконання: не рідше одного разу на семестр.
10. Здійснювати організацію благодійних
волонтерській роботі серед іноземних студентів.
Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
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11. З метою збільшення контингенту іноземних підписати нові контракти
з фірмами, що рекрутують студентів, залучати випускників-іноземців для
рекламування університету після їх повернення на батьківщину.
Відповідальні: декан.
Термін виконання: протягом року.
12. З метою рекламування освітніх послух ТДМУ здійснювати поїздки в
країни Африки та Азії; проводити семінари, зустрічі з абітурієнтами,
розміщувати інформацію щодо університету в інтернет-виданнях.
Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
13. Постійно поновлювати Веб-сторінку факультету іноземних студентів
інформацією щодо навчальної, наукової та виховної діяльності.
Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
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Додаток 2
Рішення Вченої ради від 30 березня 2017 року з питання
«Звіт про національно-патріотичну та виховну роботу»
1. Забезпечити організацію та проведення заходів спрямованих на
національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та
морально-естетичне виховання студентів.
Відповідальні: керівник Центру виховної роботи та культурного розвитку,
завідувачі кафедр, куратори груп.
Термін виконання: протягом року.
2. Активізувати роботу інституту кураторів студентських академічних
груп. Щоквартально оновлювати інформацію про виконання плану виховної
роботи зі студентами кураторських груп на web-сайті кафедри в рубриці
«Інститут кураторів».
Відповідальні: керівник інституту кураторів студентських академічних
груп, завідувачі кафедр, відповідальні за виховну роботу на кафедрах, куратори
груп.
Термін виконання: протягом року.
3. Активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя серед
студентської молоді. Залучати студентів до участі в спортивних гуртках і
секціях.
Відповідальні: декани факультетів, викладачі кафедри фізичної
реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання, куратори груп.
Термін: протягом року.
4. Активніше залучати студентів до волонтерської та благодійної
діяльності.
Відповідальні: керівник Центру виховної роботи та культурного розвитку,
куратори груп.
Термін: протягом року.
5. Продовжувати обмін досвідом з організації виховної роботи в
університеті з іншими вищими навчальними закладами м. Тернополя та
України.
Відповідальні: керівник Центру виховної роботи та культурного розвитку.
Термін: протягом року.
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Додаток 3
Перелік назв кафедр університету
Кафедра анатомії людини
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини
Кафедра гістології та ембріології
Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
Кафедра медичної інформатики
Кафедра медичної біології
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра нормальної фізіології
Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з
медичною статистикою
Кафедра фізичної реабілітації, здоров`я людини та фізичного виховання
Кафедра медичної біоетики та деонтології
Кафедра медичної біохімії
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
Кафедра загальної гігієни та екології
Кафедра медичної біоетики та деонтології
Кафедра патологічної фізіології
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
Кафедра філософії та суспільних дисциплін
Кафедра української мови
Кафедра іноземних мов
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра внутрішньої медицини №3
Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
Кафедра клініко-лабораторної діагностики
Кафедра медичної реабілітації
Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної
медицини
Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними
хворобами
Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора
Л.Я. Ковальчука
Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
Кафедра анестезіології та реаніматології
Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
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Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Кафедра акушерства та гінекології № 1
Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
Кафедра фармацевтичної хімії
Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
Кафедра клінічної фармації
Кафедра загальної хімії
Кафедра хірургічної стоматології
Кафедра терапевтичної стоматології
Кафедра дитячої стоматології
Кафедра ортопедичної стоматології
Кафедра хірургії ННІ ПО
Кафедра терапії та сімейної медицини ННІ ПО
Кафедра педіатрії ННІ ПО
Кафедра акушерства та гінекології ННІ ПО
Кафедра фармації ННІ ПО
Кафедра стоматології ННІ ПО
Кафедра хірургії №2
Кафедра акушерства та гінекології №2
Кафедра педіатрії №2
Кафедра внутрішньої медицини №2
Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

