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   Провести для лікарів-

інтернів  тематичні 

лекції з основних 

розділів, які включені  

до бази даних Крок-3. 

Провести допуск 

лікарів-інтернів 

шляхом  складання 2 

ректорських 

контрольних робіт 

згідно затвердженого 

Положення 

Директор 

навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

Організаційні 

персонал 

І квартал 2018 

року 

Екзаменаційні 

відомості центру 

тестування 

 Провести дієві заходи  із 

відбору та підготовки 

студентів до всеукраїнських 

предметних олімпіад з метою 

збільшення числа студентів-

призерів 

Для підготовки до ІІ 

етапу всеукраїнських 

предметних олімпіад за 

рахунок 

індивідуалізованого 

навчання готувати не 

менше 3 студентів.  

Відібраних для 

підготовки до 

предметних олімпіад 

студентів залучати до 

однієї з наукових 

програм «Студентська 

наука і 

профорієнтаційне 

навчання», 2Студент – 

майбутній фахівець 

високого рівня 

кваліфікації» 

Завідувачі кафедр Організаційні 

персонал 

І-ІІ квартал 

2018 року, 

 

ІУ квартал 2018 

року 

Наказ МОН 

щодо  

відзначення 

призерів 

всеукраїнських 

предметних 

олімпіад 

 Покращити практичну 

підготовку студентів та 

лікарів-інтернів 

Розробити наскрізну 

навчальну програму 

«Симуляційна 

медицина» 

Науковий керівник 

навчально-

практичного центру 

симуляційного 

навчання 

Організаційні 

персонал 

ІІІ-ІУ 

Квартал 2018 

року 

Затверджена 

ЦМК навчальна 

програма 

Розробити та ввести в 

дію для кожної 

практичної навички, 

яка відпрацьовується 

на манекенах та 

Керівник 

навчально-

практичного центру 

симуляційного 

навчання 

Організаційні 

персонал 

ІІ-ІІІ квартал 

2018 року 

Навчальні 

алгоритми біля 

кожного 

манекена 



симуляторах  центру 

симуляційного 

навчання, алгоритми   

моделювання та 

імітації клінічних 

процесів та критерії 

оцінки їх виконання 

студентами 

  Запровадити   

об'єктивний 

структурований 

клінічний іспит для 

лікарів-інтернів, які 

навчаються за 

спеціальностями 

«Лікувальна справа»,  

Стоматологія» 

Директор ННІ ПО Організаційні 

персонал 

ІІ квартал 2018 

року 

Розклад іспитів 

Запровадити, 

використання 

стандартизованих 

пацієнтів 

Завідувачі кафедр Організаційні 

Персонал 

ІІ-ІУ квартал 

2018 року 

Матрикул 

практичних 

навичок 

3 Покращити англомовне 

навчання іноземних 

студентів 

Збільшити кількість 

викладачів університету, які 

мають міжнародні 

сертифікати володіння 

англійською мовою не нижче 

В2 до 40 осіб 

Провести курси з 

підготовки викладачів 

до складання  іспитів з 

англійською мовою на 

рівень В2 

Начальник 

навчального відділу 

Організаційні 

персонал 

І квартал 2018 

року 

Сертифікат 

володіння 

англійською 

мовою на рівні 

В2 

4. Розширити міжнародну 

співпрацю та 

академічну мобільність 

викладачів та студентів 

університету 

Розширення академічних 

зв’язків з закордонними 

вищими навчальними 

медичними закладами та 

закладами практичної 

охорони здоров’я 

Забезпечити 

підписання 5 Угод про 

міжнародну співпрацю 

у сфері  медичної 

освіти та науки 

Керівник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

Людські 

Організаційні 

 

Впродовж року Тексти Угод 

Розробка і реалізація спільних 

програм, спрямованих на 

надання студентам та 

викладачам можливості 

стажувань в зарубіжних вузах 

 

Щорічне збільшення на 

20 % кількості 

працівників та 

студентів університету, 

які беруть участь в 

конкурсних програмах 

академічної 

мобільності, фахових і 

Керівництво 

університету. 

Керівник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

 

Людські 

Організаційні 

 

Впродовж року Угоди на 

здійснення 

академічної 

мобільності, 

Спільні 

навчальні 

програми. 

 



наукових стажуваннях, 

інших формах 

гуманітарних обмінів у 

рамках міжнародних 

проектів Erasmus, 

Unesco, DAAD, 

Fulbright тощо з метою 

активізації 

міжнародного 

наукового, культурного 

та освітнього 

співробітництва 

 

 

  Організувати 

запрошення  для 3 

іноземних фахівців  

з метою читання 

лекцій студентам і 

працівникам 

університету у 

рамках програми 

«visiting professor» 

Керівник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

 

Людські 

Організаційні 

 

 

I квартал 

2018 року 

 

 

 

Накази про 

прийом 

іноземних 

фахівців 

  Забезпечити участь 20 

науково-педагогічних 

працівників 

університету у 

міжнародних наукових 

форумах та міжнародних 

заходах щодо розробки 

спільних наукових 

проектів 

Керівник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

 

Людські 

Організаційні 

 

Впродовж року Наказ про 

закордонне 

відрядження з 

метою участі у 

наукових 

форумах за 

кордоном 

  Забезпечити участь 15 

науково-педагогічних 

працівників 

університету у програмі 

стажувань на навчально-

клінічних базах 

іноземних партнерів 

Керівник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

 

Людські 

Організаційні 

 

Впродовж року Наказ про 

закордонне 

відрядження з 

метою фахового 

стажування за 

кордоном 

5. Зменшити ризик набору 

абітурієнтів з низьким 

рівнем підготовки та 

зменшити ризик 

Підвищити прохідний бал з 2-

го та 3-го предметів ЗНО 

Затвердити Правила 

прийому зі 

встановленим 

прохідним балом з 2-го 

Ректор 

Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

Грудень 2017, 

Липень-серпень 

2018 року 

Аналіз 

прохідного балу 

вступника 



недобору студентів на 

навчання 

та 3-го предметів ЗНО 

Підвищити прохідний бал з 

предмету вступного іспиту 

Затвердити критерії 

оцінювання зі 

встановленим 

прохідним балом 

Ректор 

Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

Голови фахових 

екзаменаційних 

комісій 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

ІІ квартал 2018 

року, 

Липень-серпень 

2018 року 

Аналіз 

прохідного балу 

вступника 

Провести активну 

профорієнтаційну кампанію 

серед випускників шкіл, 

коледжів та училищ 

Провести активну 

рекламну кампанію 

щодо переваг навчання 

в університеті, 

залучивши рекламні 

агенції, засоби масової 

інформації, ресурси 

Інтернету 

Ректор 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, 

Члени приймальної 

комісії 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

Фінансові 

50 000 грн 

Впродовж 2018 

року 

Виступи в 

засобах масової 

інформації, 

Звіти рекламних 

агенцій 

Організувати 

проведення дня 

відкритих дверей для 

випускників шкіл, 

коледжів та училищ 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, 

Члени приймальної 

комісії 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

 

І квартал 2018 

року, 

 

Інформація на 

веб сайті 

університету 

Здійснити організаційні 

поїздки по коледжам та 

училищам 

тернопільської та 

сусідніх областей з 

метою залучення їхніх 

випускників на 

навчання 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, 

Члени приймальної 

комісії 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

Фінансові 

10 000 грн 

І -ІІ квартал 2018 

року, 

 

Накази про 

відрядження 

6. Розширити ринок 

надання освітніх 

програм 

Збільшити кількість 

спеціальностей для лікарів-

курсантів за дистанційною 

формою навчання 

Зібрати інформацію 

про лікарів-курсантів, 

які виявили бажання 

проходити навчання на 

передатестаційних 

циклах за 

дистанційною формою 

навчання 

Розробити дані 

дистанційні цикли та 

викласти на WEB-сайті 

Директор ННІПО Організаційні 

Лікарі-

курсанти 

Університету 

 

Впродовж 2018 

року 

Звіт в 

економічний 

відділ та МОЗ 

України 



університету 

 Провести підготовку до 

акредитації освітньої 

програми «Сестринська 

справа» зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі знань 

22 Охорона здоров’я другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти 

Підготуватии звіт про 

діяльність 

ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені 

І. Я. Горбачевського 

МОЗ України» за 

освітньою програмою 

«Сестринська справа» 

зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі 

знань 22 Охорона 

здоров’я другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти 

Директор ННІ 

медсестринства, 

Завідувач сектору 

аспірантури, 

клінічної 

ординатури та 

магістратури 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

ІІІ квартал 2018 Акредитаційна 

справа 

Рішення АК про 

акредитацію 

Провести підготовку до 

акредитації освітньої 

програми «Сестринська 

справа» зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі знань 

22 Охорона здоров’я першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти терміном навчання 2 

роки 

Підготуватии звіт про 

діяльність 

ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені 

І. Я. Горбачевського 

МОЗ України» за 

освітньою програмою 

«Сестринська справа» 

зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі 

знань 22 Охорона 

здоров’я першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти терміном 

навчання 2 роки 

Директор ННІ 

медсестринства, 

Завідувач сектору 

аспірантури, 

клінічної 

ординатури та 

магістратури 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

ІІ квартал 2018 Акредитаційна 

справа 

Рішення АК про 

акредитацію 

Провести підготовку до 

акредитації освітньої 

програми «Сестринська 

справа» зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі знань 

22 Охорона здоров’я першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти за скороченим 

Підготуватии звіт про 

діяльність 

ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені 

І. Я. Горбачевського 

МОЗ України» за 

освітньою програмою 

Директор ННІ 

медсестринства, 

Завідувач сектору 

аспірантури, 

клінічної 

ординатури та 

магістратури 

Організаційні 

Персонал 

Університету 

ІІ квартал 2018 Акредитаційна 

справа 

Рішення АК про 

акредитацію 



терміном навчання 1 рік «Сестринська справа» 

зі спеціальності 223 

Медсестринство, галузі 

знань 22 Охорона 

здоров’я першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти за 

скороченим терміном 

навчання 1 рік 

7. Підвищити 

ефективність науково-

дослідницької 

діяльності Університету 

Подати 4 заявки на отримання 

міжнародних грантових 

наукових досліджень 

Провести аналіз 

грантових пропозицій 

 

Керівник відділу Людські 

Організаційні 

І квартал 2018 

року 

Звіт про 

діяльність 

Підготувати та подати 

заявки на одержання 

грантових наукових 

досліджень 

Керівник наукового 

відділу 

Проректор з 

наукової роботи 

 

Людські 

Організаційні 

ІІ-ІІІ квартал 

2018 року 

Звіт про 

діяльність 

Збільшити  кількість заявок  

на винаходи та корисні моделі 

на 10 % 

Підготувати та подати 

заявки на винаходи та 

корисні моделі 

Проректор з 

наукової роботи 

Керівник наукового 

відділу 

Завідувачі кафедр 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

Збільшити кількість 

підготовлених інформаційних 

листів грифом МОЗ України 

на 10 % 

Підготувати та подати 

інформаційні листи з 

грифом МОЗ України 

Проректор з 

наукової роботи 

Керівник наукового 

відділу 

Завідувачі кафедр 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

Збільшити кількість подання 

публікацій у вітчизняні та 

іноземні часописи, що 

цитуються науково-

метричними базами Scopus та 

Web of Science на 20 %. 

Підготувати публікації 

високого ступеня 

науковості та подати у 

вітчизняні та іноземні 

часописи, що входять 

до науково-метричних 

баз Scopus та Web of 

Science 

Проректор з 

наукової роботи 

Керівник наукового 

відділу 

Завідувачі кафедр 

Фінансові, 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

8.  Підвищити 

кваліфікацію науково-

педагогічних кадрів 

Завершити підготовку: 

докторів наук – 4, кандидатів 

наук (PhD) – 15. 

Надати, за необхідності 

творчу відпустку, для 

завершення 

дисертаційного 

дослідження 

Проректор з 

наукової роботи 

 

Фінансові, 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

Подати дисертаційну Виконавець Фінансові, Впродовж року Захищена 



роботу у спеціалізовану 

раду та провести захист 

дисертації 

дисертаційного 

дослідження 

Керівники 

спеціалізованих рад 

Людські 

Організаційні 

дисертація 

Організувати педагогічні 

курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних працівників для 

58 осіб 

Провести організацію 

заявки на проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації 

Відділ 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Людські 

Організаційні 

І квартал 2018 

року 

Наявність 

посвідчень про 

проходження 

курсів 

Здійснити курси 

підвищення 

кваліфікації в межах 

або за межами 

Університету 

Проректор з 

науково-

педагогічної роботи 

Відділ 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

Збільшити кількість науково-

педагогічних працівників 

клінічних кафедр, які 

атестуються на підвищення 

кваліфікаційної категорії на 

15 % 

Організація 

переатестації 

викладачів клінічних 

кафедр на підвищення 

кваліфікаційної 

категорії 

Проректор з 

науково-

педагогічної  та 

лікувальної роботи, 

лікувальний відділ 

завідувачі клінічних 

кафедр 

 

Людські 

Організаційні 

Впродовж року Звіт про 

діяльність 

Запровадити 5 нових циклів 

спеціалізації викладачів 

медичних навчальних 

закладів І – ІІІ рівня 

акредитації за очно-

дистанційною формою 

Розробити освітні 

програми для циклів 

спеціалізації 

викладачів медичних 

навчальних закладів І – 

ІІІ рівня акредитації за 

очно-дистанційною 

формою 

Проректор з 

науково 

педагогічної роботи 

Директор ННІ 

післядипломної 

освіти, 

Директор ННІ 

медсестринства, 

Завідувачі 

профільних кафедр 

Людські 

Організаційні 

ІІ квартал 2018 р. Звіт про 

діяльність 

9. Налагодження контакту 

з роботодавцями з 

метою аналізу якості 

підготовки випускників 

Університету, як 

впровадження заходів 

зворотного зв’язку із 

споживачами послуг 

Провести анкетування, 

листування з роботодавцями 

(головні лікарі та керівники 

лікувальних закладів) 

Розробити лист запит; 

анкету 

Відділ 

внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти, 

провідний фахівець 

сектору сприяння 

працевлаштуванню 

випускників 

Організаційні 

Інформаційні 

Персонал 

ІІІ квартал 2018 

року 

 

Розроблений 

зразок анкети 

 



 Розіслати анкету до 

працедавців 

   Листи відповіді 

від головних 

лікарів та 

керівників 

лікувальних 

закладів 

 Провести аналіз 

листування, 

розробити рекомендації 

щодо покращення 

підготовки здобувачів 

освітньої послуги за 

результатами 

опитування 

працедавців 

   Розроблені 

рекомендації 

 


