Шановні студенти!
На виконання наказу МОН України № 1313 від 28.11.2018 та наказу
ректора університету № 737 від 21.12.2018 в січні-лютому 2019 року буде
проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних
дисциплін та спеціальностей. Усіх бажаючих взяти участь, просимо звертатися
на профільні кафедри для уточнення місця та часу їхнього проведення.
Бажаємо успіхів!
Секретар комісії з проведення студентських олімпіад
Бурак А.Є.
(096-748-30-52 з 15.30 до 18.00)
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Додаток 1
Список кафедр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України » задіяних у проведенні першого та підготовці до участі у
другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та
спеціальностей.
Кафедра
Навчальна дисципліна/ спеціальність
неврології, психіатрії, наркології та медичної
психології
іноземних мов з медичною термінологією

психіатрія, наркологія та медична
психологія
латинська мова та медична
термінологія
загальної гігієни та екології
гігієна
дитячих хвороб з дитячою хірургією
педіатрія
внутрішньої медицини № 1, № 3
терапія
дитячих хвороб з дитячою хірургією
медична генетика
медичної біології
медична біологія
інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та інфекційні хвороби
венеричними хворобами
фармакології з клінічною фармакологією
фармакологія
соціальної медицини, організації та економіки
соціальна медицина та організація
охорони здоров'я з медичною статистикою та
охорони здоров’я
історією медицини
гістології та ембріології
гістологія, цитологія та ембріологія
анатомії людини
анатомія людини
патологічної анатомії з секційним курсом та
патоморфологія
судовою медициною
патологічної фізіології
патологічна фізіологія
оториноларингологiї, офтальмології та
офтальмологія
нейрохiрургiї
оперативної хірургії та топографічної анатомії
оперативна хірургія та томографічна
анатомія
фізіології
фізіологія
внутрішньої медицини № 1
ендокринологія
oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та
онкологія
радiацiйної медицини
клінічної імунології, алергології та загального
клінічна імунологія
догляду за хворими
хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною
хірургія
хірургією та нейрохірургією
імені Л.Я. Ковальчука
акушерства і гінекології №1
акушерства і гінекологія
терапевтичної стоматології, хірургічної
стоматологія
стоматології
фармацевтичної хімії, фармакогнозії з медичною
фармація
ботанікою
загальної хімії
медична хімія
фізична терапія, ерготерапія
фізична терапія, ерготерапія

