ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ”
НАКАЗ
“ ___ ”__________ 2018 р.

№ _____

Про затвердження рішень Вченої ради
Н А К А З У Ю:
1.

Затвердити рішення Вченої ради від 25 квітня 2018 року з питань:

1.1.

Готовність кафедр до державних випускних та перевідних іспитів,

атестації випускників. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів
(додаток 1).
1.2.

Звіт про роботу фармацевтичного факультету (додаток 2).

2.

Затвердити і ввести в дію:

- Положення про відділ державних закупівель ДВНЗ “Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України” (додається),
- Положення про порядок підготовки до видання навчальної та навчальнометодичної літератури в ДВНЗ “Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я
України” (додається).
3.
Дозволити перевести викладання курсу нейрохірургії на кафедру
хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука та
перейменувати кафедри: хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією
імені Л.Я. Ковальчука на – хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та
нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука, а кафедру отоларингології, офтальмології
та нейрохірургії на – отоларингології та офтальмології. Викладачів нейрохірургії
перевести з кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії на кафедру
хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені
Л.Я. Ковальчука зі збереженням попередньо укладених контрактів та строкових
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трудових угод. Організаційні заходи з перейменуванням кафедр дозволити
розпочати з 30 червня 2018 року.
4.
Дозволити перейменувати кафедру філософії та суспільних дисциплін
на кафедру педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін. Організаційні
заходи з перейменуванням кафедри філософії та суспільних дисциплін на кафедру
педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін дозволити розпочати з 25 квітня
2018 року зі збереженням попередньо укладених контрактів та строкових
трудових угод з працівниками кафедри.
5.

Канцелярії довести наказ до відома працівників.

6.
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.
Ректор

М. Корда

ПОГОДЖЕНО:
проректор з науковопедагогічної роботи

А. Шульгай

т.в.о. начальника юридичного відділу

Т. Борис

завідувач канцелярії

Т. Бунт

Герасимюк 25-49-02

Додаток 1

РІШЕННЯ
вченої ради від 25 квітня 2018 року з питання
«Готовність кафедр до державних випускних та перевідних іспитів, атестації
випускників. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів»
1.
Затвердити методику проведення атестації випускників медичного
факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», «Здоров’я людини»,
«Біологія», фармацевтичного та стоматологічного факультетів та атестації
випускників навчально-наукового інституту медсестринства і зобов’язати голів
екзаменаційних комісій з проведення атестації випускників та завідувачів кафедр
неухильно їх дотримуватись.
Відповідальні: Голови комісій з атестації випускників, завідувачі кафедр,
директор ННІ медсестринства.
Термін виконання: Під час проведення атестації випускників.
2.
Затвердити методику проведення семестрових перевідних іспитів та
диференційованих заліків. Деканам факультетів забезпечити контроль виконання
студентами навчального плану за весняний семестр 2017-2018 навчального року,
якісне проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту та заліковоекзаменаційної сесії. Деканам факультетів визначити категорії студентів, які на
час закінчення навчального семестру мають академічну заборгованість,
забезпечити їх окремий облік та внести пропозиції щодо надання таким
студентам можливості ліквідації академічної заборгованості та складання
заліково-екзаменаційної сесії або пропозиції щодо відрахування з числа студентів
університету.
Відповідальні: декан медичного, стоматологічного, фармацевтичного
факультетів, факультету іноземних студентів, директор ННІ медсестринства.
Термін виконання: протягом весняного семестру 2017-2018 навчального
року.
3.
Підготувати проект наказу щодо персонального складу атестаційних
комісій з проведення атестації випускників на 6-му курсі медичного факультету за
спеціальністю «Лікувальна справа», на 4 курсі спеціальності «Здоров’я людини»,
«Біологія», 5-му курсі фармацевтичного і стоматологічного факультетів та
випускних курсах навчально-наукового інституту медсестринства, подати його на
затвердження ректору університету.
Відповідальні: Декани медичного, фармацевтичного та стоматологічного
факультетів, директор ННІ медсестринства.
Термін виконання: до 01.05.2018 р.
4.
Сформувати екзаменаційні групи випускників, враховуючи можливі
зміни прізвищ, і за даними відомостей з кафедр поданими у деканати та
навчальних карток студентів перевірити виконання студентами освітньої
програми підготовки фахівців.
Відповідальні: декани медичного, фармацевтичного та стоматологічного
факультетів, директор ННІ медсестринства
Термін виконання: до 15.05.2018 р.
5.
Забезпечити
належне
обладнання
навчальних
приміщень
університету, виділених для проведення атестації випускників на медичному,
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фармацевтичному та стоматологічному факультетах та ННІ медсестринства
необхідними меблями, оргтехнікою та розхідними матеріалами. Закупити
необхідні канцелярські товари.
Відповідальні: проректор з НПР та соціальних питань доц. О.Б. Слабий,
помічник проректора з наукової роботи М.П. Прокопів, секретарі атестаційних
комісій.
Термін виконання: до 15.05.2018 р.
6.
Перевірити стан облікової та звітної документації атестації
випускників і забезпечити своєчасне і якісне їх оформлення.
Відповідальні: секретарі атестаційних комісій.
Термін виконання: до 25.05.2018 р.
7.
Для проведення практичної частини атестації випускників за
спеціальністю «Лікувальна справа» зі складання навичок надання невідкладної
допомоги залучити манекени навчально-практичного центру симуляційного
навчання.
Відповідальний: декан медичного факультету доц. Г.А. Крицька
Термін виконання: під час проведення атестації випускників
8.
При веденні звітно-облікової документації атестаційним комісіям
дотримуватися вимог статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та листа МОЗ
України від 30.12.2015 року №23-01-9/671.
Відповідальний: секретарі атестаційних комісій
Термін виконання: під час проведення атестації випускників.
9.
Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провести
анкетування випускників після складання іспитів, узагальнити результати
анкетування та внести пропозиції щодо покращення освітнього процесу та
підготовки фахівців за спеціальностями.
Відповідальний: керівник відділу внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти Кічаєва Т.М.
Термін виконання: до 15.07.2018 р.
10. Під час складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту,
запровадити використання на станціях стандартизованих пацієнтів.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан медичного
факультету, декан стоматологічного факультету
Термін виконання: під час проведення об’єктивного структурованого
клінічного іспиту.
11. Під час проведення ОСКІ на базі навчально-практичного центру
симуляційного навчання запровадити систему дистанційного контролю
викладачами за проходженням студентами станцій практичних навичок та
контролю за діями студентів і можливостей оцінки виконання роботи.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з
наукової роботи, керівник НПЦ симуляційного навчання.
Термін виконання: під час проведення об’єктивного структурованого
клінічного іспиту.
12. Доукомплектувати навчально-практичний центр
симуляційного
навчання повноростовим манекеном з накладними модулями «Травмамен»,
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менекеном для догляду за хворими, наборами для відпрацювання
внутрішньокісткових ін’єкцій.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з
науково-педагогічної та лікувальної роботи.
Термін виконання: до 30.11. 2018 р.
13.
Для покращання англомовного навчання кафедрам університету
збільшити кількість викладачів, які мають міжнародні сертифікати володіння
англійською мовою на нижче В2.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
14. У зв’язку із запровадженням МОЗ України єдиного державного
кваліфікаційного іспиту та оцінки рівня професійної компетентності з англійської
мови професійного спрямування, розробити комплекс заходів, направлених на
підвищення рівня володіння студентами англійською мовою.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани
факультетів.
Термін виконання: до 01.10.2018р.
15. Запровадити підготовку студентів, які навчаються за спеціальністю
«Медицина» до складання міжнародного іспиту з основ медицини
(фундаментальні науки та клінічні науки). Сформувати базу даних для підготовки
студентів під час аудиторних занять та самостійної роботи а також базу даних
для проведення ректорських контрольних робіт.
Відповідальні: начальник навчального відділу, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 01.10.2018р.
16.
Доповнити базу даних центру незалежного тестування знань
студентів, яка використовується для проведення ректорських контрольних робіт
та визначення рівня готовності студентів до складання ЛІІ Крок-1, Крок-2, та
готовності лікарів-інтернів до складання ЛІІ Крок-3, новими тестовими
завданнями із буклетів «Крок» 2017-2018 навчального року.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін виконання: до 15.09.2018р.
17. Збільшити кількість викладачів, які проходили стажування в
іноземних закладах вищої освіти. Завідувачам кафедр забезпечити стажування в
іноземних закладах вищої освіти не менше одного науково-педагогічного
працівника кафедр протягом навчального року.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
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Додаток 2
РІШЕННЯ
вченої ради від 25 квітня 2018 року з питання
«Звіт про роботу фармацевтичного факультету»
1. Розвивати напрямки та форми профорієнтаційної роботи серед
випускників загальноосвітніх шкіл, медичних училищ/коледжів стосовно
залучення до навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання: до 12.07.2018 року.
2. На виконання положень Закону України «Про вищу освіту» запровадити
на кафедрах факультету й університету робочий навчальний план з підготовки
магістрів фармації на 2018/2019 навчальний рік.
Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання: травень 2018 року.
3. Закінчити розробку необхідних пакетів інформаційно-методичних
матеріалів для студентів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання з
метою викладання дисциплін навчального плану за кредитно-трансферною
системою організації навчального процесу.
Відповідальні: декан фармацевтичного факультету, завідувачі відповідних
кафедр.
Термін виконання: травень – серпень 2018 року.
4. Забезпечити на кафедрах, підпорядкованих факультету, наявність 60 %
англомовних викладачів від усіх науково-педагогічних працівників.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: до 01.09.2018 року.
5. Систематично контролювати дотримання кафедрами заходів щодо
належної підготовки студентів факультету до здачі ліцензійних інтегрованих
тестових іспитів «Крок».
Відповідальні: декан факультету, відповідальні за проведення ліцензійних
іспитів «Крок», завідувачі відповідних кафедр.
Термін виконання: постійно.
6. Забезпечити належне виконання планових факультетських ініціативних
НДР за відповідними напрямками фармацевтичної науки.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2018/2019 навчального року.
7. Продовжити практику публікацій результатів наукових досліджень
викладачів кафедр факультету в виданнях, які цитуються наукометричними
базами Scopus, Web of Science (Thomson Reuter Master Journal List).
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2018/2019 навчального року.
8. Залучати студентів фармацевтичного факультету до участі у студентських
наукових програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та
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«Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», а також до
виконання відповідних ініціативних НДР кафедр факультету.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2018/2019 навчального року.
9. Працівникам підпорядкованих кафедр та студентам факультету приймати
активну участь в загально університетських заходах національно-патріотичного,
виховного, спортивного тощо спрямувань.
Відповідальні: деканат факультету, завідувачі кафедр факультету, куратори
студентських груп.
Термін виконання: постійно.
10. Забезпечити належне виконання працівниками кафедр факультету
запланованих завдань щодо Політики та Цілей у сфері якості ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України».
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2018/2019 навчального року.

