


1. Загальна частина 

1.1. Навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (далі – ННІ медсестринства) є структурним 

підрозділом університету, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, 

науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять 

освітню діяльність і проводять наукові дослідження в межах повноважень, 

передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України (далі – університет). 

Робота ННІ медсестринства сприяє кращій та ефективнішій організації 

навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті. 

Назви ННІ медсестринства іноземними мовами:  

- учебно-научный институт медсестринства Тернопольского национального 

медицинского университета имени И. Я. Горбачевского Министерства охраны 

здоровья Украины; 

- Institute of Nursing of Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University of 

the Ministry of Health of Ukraine. 

1.2. До складу ННІ медсестринства входять: директор; заступник 

директора; завідувачі кафедр; заступники завідувачів кафедр; інспектор та 

методист. 

1.3. ННІ медсестринства здійснює організацію та контроль за навчальним, 

науковим, виховним процесами, станом матеріально-технічної бази та іншими 

видами робіт, пов’язаних з навчанням студентів, магістрантів на базі 

навчально-наукового інституту медсестринства. 

1.4. У своїй діяльності ННІ медсестринства керується Конституцією 

України, законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Статутом університету, Настановою з якості Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України, стандартами ISO9001:20015, стандартами і рекомендаціями із 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та іншою 

регламентуючою  документацією системи управління якістю, наказами, 

розпорядженнями керівництва, цим Положенням. 

ННІ медсестринства здійснює діяльність, спрямовану на забезпечення та 

вдосконалення процесів системи управління якістю відповідно до стандартів 

ISO 9001:2015, стандартами і рекомендаціями із забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти. 

1.5. Функціональні обов'язки директора, його заступника та інших 

працівників ННІ медсестринства визначаються їх посадовими інструкціями. 
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1.6. Положення про ННІ медсестринства університету розроблене 

відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 

Тернопільського національного медичного університету 

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

затверджується Вченою радою університету. 

 

 

2. Функції та завдання ННІ медсестринства 

2.1. ННІ медсестринства університету виконує наступні завдання: 

- участь у розробці та впровадження освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, освітньо-професійних програм та робочих навчальних планів за 

ліцензованими напрямами підготовки фахівців галузі знань “Охорона 

здоров’я», спеціальності – 223 «Медсестринство»;  

- організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження 

прогресивних технологій і форм навчання;  

- організація моніторингу якості навчального процесу в ННІ 

медсестринства та розробка спільно із відповідними підрозділами університету 

заходів щодо удосконалення навчального процесу;  

- організація і координації розробки навчальних програм дисциплін;  

- розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу за всіма 

формами навчання;  

- участь в розробці і коригуванні розкладу занять студентів усіх форм 

навчання;  

- розробка та контроль розкладу заходів поточного та підсумкового 

контролю знань, проведення навчальних атестацій;  

- участь у підготовці наказів про відрахування, поновлення, переведення 

студентів, надання академічної відпустки, повторного навчання, міжнародних 

відряджень (стажування) та матеріального заохочення;  

- участь у підготовці наказів про надання студентам можливості 

навчатися за індивідуальними графіками та формування таких графіків;  

- організація і проведення спільно із відповідними структурними 

підрозділами університету навчальних та виробничих практик;  

- планування, організація і проведення науково-методичних конференцій, 

нарад, семінарів тощо;  

- координація спільно із відповідними кафедрами підготовки та видання 

навчально-методичного забезпечення;  

- організація заходів із старостами та кураторами академічних груп з 

питань навчально-виховної роботи;  
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- організація та проведення спільно із відповідними підрозділами 

університету культурно-виховної роботи серед студентів ННІ медсестринства;  

- організаційне забезпечення участі студентів ННІ медсестринства в 

культурно-масових та спортивних заходах;  

- контроль за станом соціального забезпечення студентів ННІ 

медсестринства відповідно до вимог чинного законодавства;  

- проведення наукових досліджень з найважливіших фундаментальних і 

прикладних питань медсестринства, а також в інших напрямах за профілем 

кафедр, з проблем дидактики та педагогіки у вищій школі. 

- заслуховування звітів кафедр та інших підрозділів ННІ медсестринства 

про навчальну та наукову роботу. 

- контроль спільно з завідувачами кафедр за якістю лекцій, лабораторних 

і практичних занять, семінарів, навчальних та виробничих практик та інших 

видів навчальної діяльності; 

- вирішення інших питань відповідно до вимог діючого законодавства. 

 

3. Права та обов’язки ННІ медсестринства 

3.1. При виконанні визначених даним Положенням завдань ННІ 

медсестринства має право: 

- ухвалювати рішення щодо підготовки та проведення контрольних 

перевірок кафедр в частині дотримання вимог навчально-виховного процесу;   

- ухвалювати рішення щодо проведення наукових, методичних 

конференцій, круглих столів, навчальних тренінгів та інших науково-

методичних заходів в межах ННІ медсестринства;  

- приймати рішення щодо проведення заходів з виховної та 

профорієнтаційної роботи і залучення до неї професорсько-викладацького 

складу, осіб, що навчаються в університеті;  

- вносити пропозиції стосовно удосконалення організації роботи ННІ 

медсестринства, навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в ННІ 

медсестринства. 

3.2. Працівники ННІ медсестринства виконують обов’язки, покладені на 

них відповідними посадовими інструкціями. 

3.3. Працівники ННІ медсестринства зобов’язані дотримуватись вимог 

діючого законодавства. 

 

4. Організація роботи ННІ медсестринства 

4.1. ННІ медсестринства здійснює свою діяльність на принципах 

демократичності, колегіальності, прозорості та відкритості. 
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4.2. ННІ медсестринства входить до складу факультету іноземних 

студентів та бере участь у роботі вченої ради факультету іноземних студентів.  

4.3. Рішення ННІ медсестринства можуть оформлюватись 

розпорядженнями директора. 

 

5. Взаємовідносини ННІ медсестринства з іншими підрозділами 

5.1. Виконуючи свої функції ННІ медсестринства взаємодіє: 

1) з підпорядкованими факультету іноземних студентів кафедрами - з питань 

організації усіх напрямків діяльності та контролю за ними; 

2) з іншими кафедрами ТНМУ імені І. Я. Горбачевського - з питань 

забезпечення їх науково-педагогічними працівниками навчально-виховного 

процесу на медичному факультеті та факультеті іноземних студентів; 

3) з іншими факультетами - з питань вивчення досвіду роботи, обміну досвідом, 

здійснення міжфакультетських наукових досліджень, спільних виховних, 

культурно-масових та інших заходів; 

4) з відділом інформаційних технологій - з питань автоматизації 

документообігу освітнього процесу, його інформаційно-аналітичної підтримки 

та звітності, оновлення інформаційних сайтів ННІ медсестринства та ТНМУ 

імені І.Я. Горбачевського; 

5) з навчальним, адміністративно-господарськими відділами, бібліотекою та 

іншими службами у зв’язку з виконанням покладених на ННІ медсестринства 

функцій. 

5.2. ННІ медсестринства взаємодіє та регулює свої відносини з іншими 

підрозділами згідно з організаційно-розпорядчими, нормативними документами 

та Статутом ТНМУ імені І.Я. Горбачевського. 

5.3. У взаємовідносинах із вказаними підрозділами ННІ медсестринства 

одержує та надає інформацію, передбачену регламентом роботи факультету 

іноземних студентів та графіком виконання постійних доручень. 

5.4. ННІ медсестринства взаємодіє з іншими навчальними і науковими 

закладами України і закордону на підставі договорів про співпрацю. 

 

6. Майно і кошти 

6.1. Фінансування ННІ медсестринства здійснюється відповідно до 

діючого законодавства. 

 

7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності 

7.1. Діяльність ННІ медсестринства контролюється керівництвом 

університету, а також з відповідних питань навчальним, науковим та 

лікувальним відділами. 
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7.2. Звіти з окремих питань діяльності ННІ медсестринства заслуховуються 

на засіданнях вченої ради факультету іноземних студентів та університету, 

ректорату університету та інших робочих і дорадчих органів управління. 

 

8. Реорганізація та ліквідація підрозділу 

8.1. Реорганізація та ліквідація ННІ медсестринства здійснюється 

відповідно до вимог діючого законодавства. 

 

 

Погоджено: 

Проректор з науково-педагогічної роботи    А. Шульгай 

Проректор з наукової роботи       І. Кліщ 

Декан факультету іноземних студентів     П. Сельський 

Директор ННІ медсестринства      С. Ястремська 

В.о.начальника юридичного відділу     Т. Борис 
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