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Додаток 1. 
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ від 31.01.2017 р. з питання:  

«Виконання викладачами клінічних кафедр обсягу лікувальної роботи» 

1. Вважати стан виконання лікувального навантаження викладачами клінічних кафедр за 2016 

рік задовільним. 

2. Продовжувати проводити атестацію у 2017 професорсько-викладацького складу на 

відповідність кваліфікаційних категорій клінічних кафедр до профілю спеціалізованих 

відділень на клінічних базах, у яких працівники клінічних кафедр здійснюють лікарську 

діяльність.  

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

клінічних кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

3. Продовжувати поновляти  угоди про співпрацю з клінічними лікувально-профілактичними 

закладами, які є базами клінічних кафедр університету.  

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

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

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

4. Укладати нові угоди про співпрацю з лікувальними закладами, з якими ще не підписані 

угоди. 

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

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

          Термін виконання: протягом року. 

5. Продовжувати проведення навчання з надання домедичної допомоги населенню 

Тернопільської області на базі навчально-тренінгового центру університету. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

Термін виконання: протягом року 

6. Заключити угоди з вищими навчальними закладами м. Тернополя по наданні профілактичної 

стоматологічної допомоги. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

Термін виконання: протягом року 

7. Провести відкриття новоствореного стоматологічного відділу Університетської клініки 

університету, та організувати роботу стоматологічних кафедр по наданні консультативної та 

лікувальної допомоги студентам та викладачам ВНЗ м. Тернополя. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

8.  Планується створення Центру з метою підготовки фахівців із протезування та ортезування. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

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

новітні технологій з використанням ангіографа в умовах університетської лікарні та клінік на 

базі Тернопільської міської лікарні №2. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

10. Розпочати роботу над створенням Симуляційного центру для лікарів-інтернів, курсантів, 

магістрів, клінічних ординаторів навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

університету. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

11. Оптимізувати роботу навчальних курсів «Лапароскопічні та малоінвазивні технології в 

хірургії та урології»  для курсантів навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

шляхом розширення площ та закупівлі нового обладнання та інструментарію. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 


