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Н А К А З 

 

  

“ ___ ”__________ 2019 р.                                                             № _____ 

 

 

Про затвердження рішень Вченої ради   

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити рішення Вченої ради від 29 січня 2019 року з питання 

«Звіт про лікувальну діяльність університету за 2018 рік та перспективи 

розвитку» (додаток 1). 

2. Затвердити « Правила прийому до ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» у 2019 році. 

3. Затвердити і ввести в дію «Положення про приймальну комісію». 

4. Затвердити Звіт про самоаналіз діяльності підготовки фахівців 

освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація 

«Фізична терапія», галузь знань 22 Охорона здоровʼя, Кваліфікація : магістр 

фізичної терапії, ерготерапії. 

5. Затвердити Акредитаційну справу освітньо-професійної програми 

«Фізична терапія, ерготерапія» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 

Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація «Фізична терапія», галузь знань 22 

Охорона здоровʼя, Кваліфікація : магістр фізичної терапії, ерготерапії. 

6. Затвердити Ліцензійну справу, Галузь знань 22 Охорона здоровʼя, 

Спеціальність 223 Медсестринство, Третій (освітньо-науковий) рівень. 

7. Затвердити Концепцію освітньої діяльності, Галузь знань 22 Охорона 

здоровʼя, Спеціальність 223 Медсестринство, Третій (освітньо-науковий) рівень. 

8. Затвердити навчальні програми: 

- «Екстрена медицина» Програма підвищення кваліфікації лікарів з 

медицини невідкладних станів; 
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- «Екстрена медицина» (цикл спеціалізації) Програма перепідготовки осіб, 

які обіймають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів та 

сестер медичних з невідкладних станів; 

- «Інструктор з надання до госпітальної допомоги» Програма підвищення 

кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів; 

- Тематичного удосконалення лікарів «Питання ендокринології в практиці 

сімейного лікаря» з циклу «Ендокринологія»; 

- Тематичного удосконалення лікарів «Вибрані питання ендокринології». 

9. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.  

 

 

Ректор                                                        М. Корда 

 

ПОГОДЖЕНО:     

проректор з науково-педагогічноїї роботи     А. Шульгай 

в.о. начальника юридичного відділу     Н. Цпін 

завідувач канцелярії                  Т. Бунт 

Герасимюк 52-45-54



Додаток 1 

Рішення  

вченої ради від 29.01.2019р. з питання «Звіт про лікувальну діяльність 

університету за 2018 рік та перспективи розвитку»  

1. Відкрити філії кафедр хірургії навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти, терапії і сімейної медицини навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти, акушерства та гінекології навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти на базі Комунальної установи "Обласна клінічна 

лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради та організувати їх 

роботу. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

проректор з науково-педагогічної роботи, директор ННІ ПО, проректор з науково-

педагогічної роботи та соціальних питань.  

Термін виконання: березень 2019 р. 

2. Спільно з МОЗ України, міжнародною благодійною організацією 

«Червоний хрест» започаткувати підготовку інструкторів для перепідготовки 

фельдшерів у парамедики. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, керівник 

симуляційного центру, головний бухгалтер. 

Термін виконання: лютий 2019 р. 

3. Продовжувати роботу із створення, організації та облаштування 

Університетської клініки. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

4. Поновлювати угоди про співпрацю з клінічними лікувально-

профілактичними закладами, які є базами клінічних кафедр університету, та 

укладати нові угоди про співпрацю.  

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 

5. Безперервно розвивати нові форми роботи та удосконалювати існуючі 

програми для симуляційного центру. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

керівник симуляційного центру. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

6. Оптимізовувати та удосконалювати матеріальну і методичну базу для 

симуляційного навчання лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувачі клінічних кафедр ФПО. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

7. Створити на базі міжкафедрального навчально-тренінгового центру 

університету відділення невідкладної допомоги.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

керівник симуляційного центру  
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Термін виконання: до квітня 2020 року. 

8. Запровадити в практику роботи симуляційного центру короткотривалі 

тематичні курси з різних аспектів екстреної та невідкладної медичної допомоги. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

керівник симуляційного центру. 

Термін виконання: протягом року. 

9. Безперервно удосконалювати роботу фантомних класів стоматологічного 

факультету шляхом придбання нового обладнання та впровадження сучасних 

технологій. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувачі кафедр стоматологічного факультету  

Термін виконання: протягом року. 

10. Продовжувати підготовку працівників силових структур за програмою 

«Перші на місці події» на базі навчально-тренінгового центру університету 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи.  

Термін виконання: протягом року. 

11. Організувати роботу кафедри медичної реабілітації в умовах 

Петриківського обласного геріатричного пансіонату. Впроваджувати нові 

реабілітаційні технології для людей з обмеженими можливостями. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувач кафедри медичної реабілітації 

Термін виконання: лютий 2019 р. 

12. Для надання висококваліфікованої та спеціалізованої консультативної 

допомоги жителям області створити з числа професорсько-викладацького складу 

університету виїзну консультативну бригаду. Виїзди у центральні районні лікарні 

області погодити з Управлінням охорони здоров'я ТОДА та головними лікарями 

лікувально-профілактичних закладів. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувачі клінічних кафедр. 

Термін виконання: з березня 2019 р. 

13. Для оптимізації лікувальної роботи працівниками клінічних кафедр  

продовжувати закупівлю лікувально - діагностичного обладнання згідно вимог 

кафедр. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

начальник відділу державних закупівель. 

Термін виконання: протягом року. 

14.  Продовжувати шефську роботу  в Чортківській благодійній організації 

«Дім милосердя» шляхом проведення медичних оглядів та консультацій  

вузькими спеціалістами на базі благодійної організації, Тернопільської обласної 

клінічної дитячої лікарні та стоматологічного відділу університетської клініки. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, 

завідувачі кафедр педіатричного профілю, керівник центру патріотично-виховної 

роботи.  

Термін виконання: протягом року. 


