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 вересня 2018 року з питань:

1.1. Підсумки виробничої практики за 2017-2018 н.р. (додаток 1).
1.2. Про забезпечення актуальності і своєчасного розміщення інформації
на веб-сайті університету (додаток 2).
2. Затвердити освітньо-навчальні програми з наступних спеціальностей
інтернатури:
Акушерство
та
гінекологія,
Анестезіологія,
Хірургія,
Оториноларингологія, Ортопедія та травматологія, Загальна практика-сімейна
медицина, Внутрішні хвороби, Неврологія, Дерматовенерологія, Педіатрія,
Медицина невідкладних станів, Стоматологія, Загальна фармація, Психіатрія,
Інфекційні хвороби.
3.

Канцелярії довести наказ до відома працівників.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової
роботи проф. І.М. Кліща.
Т.в.о. ректора

А. Шульгай

ПОГОДЖЕНО:
проректор з наукової роботи

І. Кліщ

т.в.о. начальника юридичного відділу

Н. Цпін

завідувач канцелярії

Т. Бунт

Герасимюк 25-49-02

Додаток 1

РІШЕННЯ
вченої ради від 25 вересня 2018 року з питання
«Підсумки виробничої практики за 2017-2018 н.р.»
1. Звіт керівника відділу виробничої практики студентів доц. В.Б.Фурдели
“Про підсумки виробничої практики студентів медичного, фармацевтичного,
стоматологічного факультетів за 2017 – 2018 навчальний рік” затвердити .
2. Декану медичного факультету доц. Г.А. Крицькій та завідувачам
профільних кафедр медичного факультету: проф. Попович Д.В., проф. Л.М.
Маланчук, проф. О.Р.Боярчук, проф. Н.В.Пасечко, проф. Л.П. Мартинюк, проф.
А.Д. Беденюку, проф. Л.С. Бабінець, проф С.М. Андрейчину; декану
стоматологічного факультету – доц. С.І. Бойцанюк та завідувачам профільних
кафедр стоматологічного факультету: проф. Нагірному Я.П., проф. Лучинському
М.А., проф. Авдєєву О.В., доц. Гасюку П.А.; декану фармацевтичного факультету
– доц. Д.Б.Коробку; декану факультету іноземних студентів – доц. П.Р.
Сельському та завідувачам профільних кафедр: проф. І.К. Венгеру, проф.
С.І.Сміян, проф. С.М. Геряк, проф. Г.А. Павлишин; директору навчальнонаукового інституту медсестринства – доц. С.О.Ястремській забезпечити
готовність матеріально-технічної бази та ефективні умови для якісного
проведення
виробничої
практики
студентами
медичного,
стоматологічного,фармацевтичного факультетів, факультету іноземних студентів
та ННІ медсестринства.
Термін виконання: до 1 березня 2019 року
Виконавці:декани, директор ННІМ,завідувачі профільних кафедр
3. Розширювати кількість баз практики для студентів медичного,
фармацевтичного, стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів
та ННІ медсестринства на основі укладених угод з лікувальними установами
районних центрів Тернопільської області, інших областей України та країн
Європи на 2018 – 2019 навчальний рік та затвердити бази практики на засіданні
вченої ради університету.
Термін виконання:до 1травня 2019 року
Виконавець: керівник відділу практики
4. Декану медичного факультету доц. Г.А. Крицькій та завідувачам
профільних кафедр медичного факультету: проф. Попович Д.В., проф. Л.М.
Маланчук, проф. О.Р.Боярчук, проф. Н.В.Пасечко, проф. Л.П. Мартинюк, проф.
А.Д. Беденюку, проф. Л.С. Бабінець, проф С.М. Андрейчину; декану
стоматологічного факультету – доц. С.І. Бойцанюк та завідувачам профільних
кафедр стоматологічного факультету: проф. Нагірному Я.П., проф. Лучинському
М.А., проф. Авдєєву О.В., доц. Гасюку П.А.; декану фармацевтичного факультету
– доц. Д.Б. Коробку; декану факультету іноземних студентів – доц. П.Р.
Сельському та завідувачам профільних кафедр: проф. І.К. Венгеру, проф.
С.І.Сміян, проф. С.М. Геряк, проф. Г.А. Павлишин; директору навчальнонаукового інституту медсестринства – доц. С.О.Ястремській забезпечити
своєчасне проведення зборів студентів з метою інформування про
специфікупроходження практики у профільних відділеннях відповідно до циклів.
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Термін виконання: до 1 квітня 2019 року
Виконавці: декани,директор ННІМ,завідувачі профільних кафедр
5. Збільшити кількість студентів, що проходять виробничу практику за
кордоном. Укласти додаткові угоди з університетами-партнерами щодо
проходження студентами виробничої практики.
Термін виконання: березень-квітень 2019 року
Виконавець: керівник відділу міжнародних відносин
6. Оновити комісію з підготовки матрикул практичних навичок на 20182019
навчальний рік на медичному, фармацевтичному, стоматологічному
факультетах, факультеті іноземних студентів та ННІ медсестринства відповідно
до нових стандартів підготовки фахівців з вищої освіти в галузі знань «Охорона
здоров'я».
Термін виконання: до 1 лютого 2019 року
Виконавці: керівник відділу практики
7. Забезпечити студентів усіх факультетів документацією для проходження
виробничої практики, виданою типографським способом.
Термін виконання: квітень 2019 року
Виконавець: керівник відділу практики, заступник ректора з видавничих
питань
8. Профільним кафедрам медичного, стоматологічного, фармацевтичного
факультетах та ННІ медсестринства оновити робочі програми та затвердити їх у
встановленому порядку.
Термін виконання: грудень 2018 р.
Виконавці: завідувачі профільних кафедр
9. Декану медичного факультету – доц. Г.А. Крицькій та завідувачам
профільних кафедр медичного факультету: проф. Попович Д.В., проф. Л.М.
Маланчук, проф. О.Р.Боярчук, проф. Н.В.Пасечко, проф. Л.П. Мартинюк, проф.
А.Д. Беденюк, проф. Л.С. Бабінець, проф С.М. Андрейчину; декану
стоматологічного факультету – доц. С.І. Бойцанюк та завідувачам профільних
кафедр стоматологічного факультету: проф. Нагірному Я.П., проф. Лучинському
М.А., проф. Авдєєву О.В., доц. Гасюку П.А.; декану факультету іноземних
студентів – доц. П.Р. Сельському та завідувачам профільних кафедр: проф. І.К.
Венгер, проф. С.І.Сміян, проф. С.М. Геряк, проф. Г.А. Павлишин; директору
навчально-наукового інституту медсестринства – доц. С.О.Ястремській оновити
базу екзаменаційних тестових завдань
задля якісного проведення
диференційованого заліку з виробничої практики студентами медичного,
стоматологічного факультетів та факультету іноземних студентів.
Термін виконання: до 1 березня 2019 року
Виконавці: декани, завідувачі профільних кафедр
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Додаток 2
РІШЕННЯ
вченої ради від 25 вересня 2018 року з питання
«Про забезпечення актуальності і своєчасного розміщення інформації на
веб-сайті університету»
1. Навчально-науковим інститутам, факультетам, структурним підрозділам
університету та кафедрам своєчасно оновлювати сторінки на веб-порталі
університету актуальною інформацією.
Відповідальні: директори ННІ, декани факультетів, керівники структурних
підрозділів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: впродовж року.
2. Кафедрам доопрацювати власні веб-сайти, особливо звернути увагу на
інформацію у підрозділах “Навчальна робота”, “Наукова робота”, “Лікувальна
робота”, “Інститут кураторів”.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 1 листопада 2018 року.
2.Структурним підрозділам університету дооформити сторінки відділів і
служб відповідно до загальних вимог, особливо звернути увагу на інформацію у
підрозділах
“Положення”,
“Інформаційні
документи”,
“Нормативна
документація”.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: до 1 листопада 2018 року.

