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Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити звіти голів ДЕК за результатами Державних іспитів на 

медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультеті, ННІ 

медсестринства, за напрямом підготовки «здоровʼя людини», ІІ-й магістерський 

рівень за напрямом підготовки «фізіотерапія, ерготерапія». 

2. Затвердити Правила прийому до Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського у 2019 році зі змінами 

(додається). 

3. Затвердити Положення про приймальну комісію в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України у новій редакції (додається). 

4. Затвердити і ввести в дію: 

– ПОЛОЖЕННЯ про адміністративно-господарську частину Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про бухгалтерську службу Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про ведення діловодства за зверненням громадян у 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 



– ПОЛОЖЕННЯ про виявлення та запобігання академічного плагіату 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури та докторантури Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ виробничої практики студентів Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ інформаційних технологій Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрів Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ програмного та апаратного забезпечення 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я 

Горбачевського МОЗ України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ сприяння працевлаштуванню випускників 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (додається);  

– ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду стоматологічного факультету Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про деканат медичного факультету Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров'я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про деканат стоматологічного факультету Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про деканат факультету іноземних студентів Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про деканат фармацевтичного факультету Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про дирекцію навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (додається); 



– ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про зовнішніх стейкхолдерів освітніх програм Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про канцелярію та архів Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про клінічну кафедру Тернопільського національного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Комісію із забезпечення якості вищої освіти структурного 

підрозділу (факультету, навчально-наукового інституту) Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Конференцію трудового колективу Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про лікувальний відділ Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про медичний факультет Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров'я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про методику обрахунку лікувального навантаження 

професорсько-викладацького складу клінічних кафедр Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про метрологічну службу Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про міжкафедральний навчально-тренінговий центр практичної 

підготовки Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про навчальний відділ Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий відділ незалежного тестування знань 

студентів Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 



– ПОЛОЖЕННЯ про навчально-науковий інститут медсестринства 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про навчально-практичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про науковий відділ Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про наукову комісію Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості 

освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Тернопільському 

національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних і педагогічних працівників Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров'я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про планово-фінансовий відділ Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 

клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-

педагогічних та педагогічних працівників Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення об’єктивного структурованого 

клінічного іспиту Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок усного перескладання підсумкових форм 

семестрового контролю знань студентів Тернопільського національного 



медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Премію імені Івана Горбачевського Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості вищої освіти Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про ректорат Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про стоматологічний відділ Університетської клініки 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про стоматологічний факультет Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про студентські гуртожитки Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про теоретичну кафедру Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про університетську клініку Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про факультет іноземних студентів Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про фармацевтичний факультет Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про центр психологічного консультування Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 



– ПОЛОЖЕННЯ про центральний навчально-методичний кабінет 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про юридичний відділ Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на військову підготовку за програмою офіцера запасу 

у 2019/2020 навчальному році  Тернопільського  національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського  Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення , друк ,видачі та обліку документів про 

вищу освіту Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних та юридичних осіб Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про Комісію Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

з визнання документів про освіту виданих навчальними закладами інших держав 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові дисципліни Тернопільському національному  

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію, організацію та порядок проведення 

атестації у Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у навчально-науковому 

інституті післядипломної освіти Тернопільського національного медичного 



університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про деканат факультету іноземних студентів Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про клінічну кафедру Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відділ державних закупівель Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду навчально-наукового інституту моделювання та 

аналізу патологічних процесів в Тернопільському національному медичному 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про проведення семестрового тестового підсумкового 

контролю Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок розгляду апеляції результатів підсумкового 

семестрового тестового контролю в Тернопільському національному медичному 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про постійно діючу комісію з проведення семестрового 

тестового підсумкового контролю в Тернопільському національному медичному 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки та захисту кваліфікаційних робіт 

студентами медичного факультету Тернопільському національному медичному 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання на медичному факультеті 

Тернопільському національному медичному університету імені 

І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого викладача Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я 

України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки до захисту дипломних робіт 

студентами фармацевтичного факультету Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я 

України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання на фармацевтичному факультеті 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 



– ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання 

академічної відпустки та повторне навчання студентів Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського міністерства 

охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про перезарахування навчальних дисциплін та визначення 

академічної різниці для студентів, які вступили на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на другий курс (нормативний 

термін навчання) (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відпрацювання студентами практичних, лабораторних та 

семінарських занять у Тернопільському національному медичному університеті 

імені І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про відпрацювання студентами пропущених занять у 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про центр виховної роботи та культурного розвитку 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про інститут кураторів студентських академічних груп у 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського міністерства охорони здоров’я України (додається); 

– ПОЛОЖЕННЯ про преміювання науково-педагогічних працівників за 

викладання дисциплін англійською мовою на рівні В2 і вище у Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського міністерства 

охорони здоров’я України (додається). 

Затвердити освітні програми: 

– «Лікувальна справа» з спеціальності 222 «Медицина», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти. Кваліфікація: Лікар (додається); 

– «Стоматологія» з спеціальності 221 «Стоматологія», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти. Кваліфікація: Магістр стоматології, Лікар-стоматолог. 

(додається); 

– «Сестринська справа» з спеціальності 223 «Медсестринство», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Магістр медсестринства 

(додається); 

– «Фармація» з спеціальності 226 «Фармація», другий (магістерський) рівень 

вищої освіти. Кваліфікація: Магістр фармації. (додається); 



– «Фармація» з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Магістр фармації, 

промислової фармації. (додається); 

– «Фізична терапія» з спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Фізичний терапевт. 

(додається); 

– «Громадське здоров’я» з спеціальності 229 «Громадське здоров’я» другий 

(магістерський) рівень вищої освіти, Кваліфікація: Магістр громадського 

здоров’я. (додається); 

– «Сестринська справа» з спеціальності 223 «Медсестринство», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Бакалавр медсестринства. 

(додається); 

– «Парамедик» з спеціальності 223 «Медсестринство», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти. Кваліфікація: Парамедик. (додається); 

– «Фізична реабілітація» з спеціальності 227 «Фізична реабілітація», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Бакалавр з фізичної 

реабілітації. (додається); 

– «Фізична терапія» з спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. Кваліфікація: Бакалавр з фізичної 

реабілітації. (додається). 

5. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

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

педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.  
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