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“ ___ ”__________ 2019 р.                                                             № _____ 

 

 

Про затвердження рішень Вченої ради   

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити рішення Вченої ради від 26 березня 2019 року з питань: 

1.1. «Звіт про роботу фармацевтичного факультету» (додаток 1). 

1.2. «Забезпечення кафедр та навчально-наукових інститутів університету 

науковою, навчальною апаратурою» (додаток 2). 

- Затвердити і ввести в дію «Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» (додається); 

2. Запровадити навчальний курс цільового призначення «Інформаційні 

технології в медсестринстві» для підвищення кваліфікації медичних сестер. 

3. Затвердити навчальну програму «Інформаційні технології в 

медсестринстві» для медичних сестер (курси цільового призначення) (додається). 

4. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

5. 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 

в.о. начальника юридичного відділу     Н. Цпін 

завідувач канцелярії                  Т. Бунт 

Герасимюк 52-45-54



Додаток 1 

Рішення  

вченої ради від 26.03.2019р. з питання  

«Звіт про роботу фармацевтичного факультету»  

 

1. Удосконалювати напрямки та форми профорієнтаційної роботи серед 

випускників загальноосвітніх шкіл, медичних училищ/коледжів щодо залучення до 

навчання у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені  І. Я. 

Горбачевського МОЗ України». 

Відповідальний: декан факультету. 

Термін виконання: до 10.07.2019 року. 

2. На виконання положень Закону України «Про вищу освіту» запровадити 

на відповідних кафедрах факультету й університету робочий навчальний план з 

підготовки магістрів фармації на 2019/2020 навчальний рік. 

Відповідальний: декан факультету. 

Термін виконання: травень 2019 року. 

3. 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. 

4. На виконання вимог п 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності забезпечити відповідність науково-педагогічних працівників факультету 

спеціальності «Фармація» за не менш як чотирма видами і результатами 

професійної діяльності. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету. 

Термін виконання: протягом 2019/2020 навчального року. 

5. Забезпечити належне виконання планових факультетських ініціативних 

НДР за відповідними напрямками фармацевтичної науки. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету. 

Термін виконання: протягом 2019/2020 навчального року. 

6. 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 2019/2020 навчального року. 

7. Залучати студентів фармацевтичного факультету до участі у студентських 

наукових програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та 

«Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», а також до 

виконання відповідних ініціативних НДР кафедр факультету. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету. 

Термін виконання: протягом 2019/2020 навчального року. 

8. Працівникам підпорядкованих кафедр та студентам факультету приймати 

активну участь в загально університетських заходах національно-патріотичного, 

виховного, спортивного тощо спрямувань. 
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Відповідальні: деканат факультету, завідувачі кафедр факультету, куратори 

студентських груп. 

Термін виконання: постійно. 

9. 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 2019/2020 навчального року. 
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Додаток 2 

Рішення  

вченої ради від 26.03.2019р. з питання  

«Забезпечення кафедр та навчально-наукових інститутів університету 

науковою, навчальною апаратурою»  

 

1. При плануванні забезпечення кафедр та навчально-наукових 

інститутів навчальною і науковою апаратурою керуватись обґрунтованими 

пропозиціями із урахуванням потреб кафедр, їхньої активності у виконанні 

держбюджетних чи госпрозрахункових тем, участі у проведенні грантових 

досліджень. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, директори інститутів, декани факультетів   

Термін виконання: протягом року  

2. Навчальному та науковому відділам в кінці календарного року 

збирати заявки від кафедр на придбання навчальної та наукової апаратури з 

обґрунтуванням необхідності кожного приладу чи апарата для забезпечення 

навчального процесу чи проведення наукових досліджень, провести їх аналіз та 

сформувати зведену заявку. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, навчальний відділ, науковий відділ  

Термін виконання: січень 2020 р.  

3. Відділу постачання до 1 березня провести аналіз ринку щодо 

наявності приладів і апаратів, представлених у зведеній заявці від навчального і 

наукового відділів та представити пропозиції для проведення допорогових та 

тендерних закупівель. 

Відповідальні: відділ постачання  

Термін виконання: до 1 березня 2020 р. 

4. Для відпрацювання студентами практичних навичок на симуляторах із 

засвоєння алгоритмів надання домедичної та спеціалізованої медичної допомоги 

при екстрених і невідкладних станах, завершити оснащення навчально-

тренінгового центру необхідними тренажерами і розхідними матеріалами. 

Відповідальні: відділ постачання. директор навчально-тренінгового центру 

Термін виконання: протягом навчального року  

5. З метою покращання умов для виконання дипломних та магістерських 

робіт студентами фармацевтичного факультету, завершити комплектування 

необхідною апаратурою та обладнанням лабораторії фармацевтичної розробки 

відповідно до поданої заявки. 

Відповідальні: відділ постачання, завідувач лабораторії  

Термін виконання: протягом року. 

6. З метою оптимізації навчального процесу та виконання наукових 

досліджень на кафедрах стоматологічного факультету продовжити 
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доукомплектування їх навчальною та науковою апаратурою і забезпечити 

ефективне її використання. 

 Відповідальні: відділ постачання, завідувачі кафедр стоматологічного 

факультету  

Термін виконання: протягом року. 


