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Н А К А З У Ю: 

 

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

1.1. «Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення» (додаток 

1). 

1.2. «Звіт про роботу навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти за 2019 р.» (додаток 2). 

2. Затвердити звіти виконання держбюджетних тем: 

- Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан 

протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів. 

Термін- 2019-2021 рр    Керівник: Н.Є. Лісничук. Відповідальні виконавці:проф. 

О.М. Олещук, проф. К.С. Волков 

- Розробка спеціалізованого медичного обладнаня і лікувально-

реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги 

пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. Термін-

 2019-2021 рр .Керівник: Цвях А.І., відповідальний виконавець:Павлишин А.В. 

- Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних 

регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його 

діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики. Термін 2017-2019 

рр. Керівник:  Андрейчин М.А. Відповідальний виконавець:Шкільна М.І. 

3. Затвердити навчальні програми: 

- Навчальна програма «ЕКСТЕРНА МЕДИЦИНА»(цикл спеціалізація). 

Програма перепідготовки осіб, які обіймають посади фельдшерів з медицини 

невідкладних станів та сестер медичних невідкладних станів в Тернопільському 
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національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

(додається). 

- Навчальна програма «ЕКСТЕРНА МЕДИЦИНА». Програма 

підвищення кваліфікації лікарів з медицини невідкладних станів в 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України (додається). 

4. Затвердити «Правила внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (додається). 

5. Затвердити освітньо-професійну програму «Фізична та реабілітаційна 

медицина», цикл спеціалізації за спеціалністю 222 Медицина, галузі знань 22 

Охорона здоровʼя, Кваліфікація: Лікар фізичної та реабілітаційної медицини. 

6. Звернутися до Конференції трудового колективу університету з 

пропозицією реорганізувати ННІ ПО у факультет післядипломної освіти з метою 

реалізації концепції реформування післядипломної освіти щодо забезпечення 

оптимізації навчального процесу та безперервності професійного розвитку 

лікарів. 

7. Затвердити і ввести в дію: 

- «Положення про відділ аспірантури та докторантури Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про науковий відділ Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про стимулювання публікаційної активності Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про Премію імені Івана Горбачевського Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про поселення в гуртожитки Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про рейтингову систему поселення в гуртожитки 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України»; 

- «Положення про студентські гуртожитки гуртожитки Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- «Положення про студентське містечко Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 

- Положення про кафедру анатомії людини Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру гістології та ембріології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру медичної інформатики Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 
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- Положення про кафедру оперативної хірургії з топографічною анатомією 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру патологічної анатомії з секційним курсом та 

судовою медициною Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру медичної біології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру мікробіології, вірусології та імунології 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру громадського  здоров‘я та управління охороною 

здоров‘я Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру фізичної терапії, ерготерапії та фізичного 

виховання Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру фізіології з основами біоетики та біобезпеки 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру загальної гігієни та екології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру медичної біохімії Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру фармакології з клінічною фармакологією 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру іноземних мов Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру медицини катастроф та військової медицини 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру патологічної фізіології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру української мови Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру акушерства та гінекології №1 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 
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- Положення про кафедру анестезіології та інтенсивної терапії 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру внутрішньої медицини № 1 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру внутрішньої медицини № 3 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру загальної хірургії Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними 

та венеричних хворобами Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру медичної реабілітації Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру невідкладної та екстреної медичної допомоги 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру неврології Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру онкології, променевої діагностики і терапії та 

радіаційної медицини Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру оториноларингології, офтальмології та 

нейрохірургії; 

- Положення про кафедру первинної медико-санітарної допомоги та 

загальної практики сімейної медицини Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру пропедевтики внутрішньої медицини та 

фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру психіатрії, наркології та медичної психології 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру травматології та ортопедії з військово-польовою 

хірургією Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру функціональної і лабораторної діагностики 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру хірургії  № 1 з урологією та малоінвазивною 

хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 
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- Положення про кафедру загальної хімії Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру клінічної фармації Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру управління та економіки фармації з технологією 

ліків Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру фармакогнозії з медичною ботанікою 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру фармацевтичної хімії Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру дитячої стоматології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру ортопедичної стоматології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру терапевтичної стоматології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру хірургічної стоматології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру акушерства та гінекології № 2 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру внутрішньої медицини № 2 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру клінічної імунології, алергології та загального 

догляду за хворими Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру педіатрії № 2 Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру хірургії № 2 Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру акушерства та гінекології ННІПО 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру педіатрії ННІПО Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру стоматології ННІПО Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру терапії та сімейної медицини ННІПО 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про кафедру фармації ННІПО Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про кафедру хірургії ННІПО Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 
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- Положення про військово - мобілізаційний відділ Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про порядок складання погодження та затвердження 

посадових та робочих інструкцій в Тернопільському національному медичному 

університету І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без 

громадянства Тернопільському національному медичному університету 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників 

фармацевтичного факультету Тернопільському національному медичному 

університету І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, 

клінічним ординаторам ,аспірантам і докторантам Тернопільському 

національному медичному університету І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про політику запобігання і протидії корупції в 

Тернопільському національному медичному університету І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 

- Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними 

домаганнями в Тернопільському національному медичному університету 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про курсові роботи в Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією в 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників 

медичного факультету в Тернопільському національному медичному університеті 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про заочну форму навчання на медичному факультеті 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про написання оформлення і захист магістерських робіт в 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про проведення практики студентів в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про організацію проведення поточного та підсумкового 

контролю, та процедура його оскарження в Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про відділ виробничої практики студентів в Тернопільському 

національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання Тернопільському 

національному медичному університету І.Я. Горбачевського МОЗ України; 
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- Положення про міжкафедральний навчально- тренінговий центр в 

Тернопільському національному медичному університеті імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

- Положення про навчальну аптеку в Тернопільському національному 

медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; 

8. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

9. 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 

т.в.о. начальника юридичного відділу    Т. Борис 

завідувач канцелярії       Т. Бунт 

Герасимюк 52-45-54



Додаток 1 

Рішення  

вченої ради від 26.11.2019р. з питання  

«Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення»  

 

1. З метою активізації наукової роботи студентів рекомендувати кафедрам, 

на яких виконується науково-дослідна робота, обов’язково включати студентів-

учасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та 

«Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» і молодих вчених як 

офіційних виконавців.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники НДР  

Термін виконання: постійно 

Контроль: проректор з наукової роботи  

2. Залучати до активної співпраці з Студентським науковим товариством 

студентів-іноземців та молодих вчених. 

Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків 

кафедр 

Термін виконання: постійно. 

Контроль: проректор з наукової роботи 

3. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у ХХІV 

Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, а також у 

наукових форумах інших ВНЗ. 

Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків 

кафедр 

Термін виконання: до 06.04.2020 р.  

Контроль: проректор з наукової роботи 

4. Зобов´язати учасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне 

навчання» та «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» усно 

презентувати результати своїх наукових робіт на ХХІV Конгресі студентів та 

молодих вчених. 

Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків 

кафедр. 

Термін виконання: до квітня 2019 р.  

Контроль: проректор з наукової роботи 

5. Залучати студентів-науковців університету до участі у міжнародних 

програмах обміну, брати активну участь у наукових конференціях, форумах, 

семінарах; розробляти і подавати спільні заявки на участь в конкурсах, грантах з 

іншими ВНЗ і організаціями.  

Відповідальні: відділ міжнародних зв´язків, рада СНТ 

Термін виконання: постійно. 

Контроль: проректор з наукової роботи 

6. Провести відбір студентських наукових робіт для участі у стипендіальній 

програмі «Завтра.UA». 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ 

Термін виконання: до 30 листопада 2019 р. 

Контроль: проректор з наукової роботи 
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7. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, провести І тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ 

Термін виконання: грудень 2019 р. 

Контроль: проректор з наукової роботи 

8. Забезпечити розсилку студентських наукових робіт (переможців І туру) 

для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ 

Термін виконання: січень 2020 р. 

Контроль: проректор з наукової роботи 

9. Забезпечити оцінювання рівня володіння іноземною мовою студентів-

учасників студентських наукових програм та їх сертифікацію. 

Відповідальні: голова ради СНТ 

Термін виконання: протягом року 

Контроль: проректор з наукової роботи 
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Додаток 2 

Рішення  

вченої ради від 26.11.2019р. з питання  

Звіт про роботу навчально-наукового інституту післядипломної освіти  

за 2019 р. 

 

1. Розробити та затвердити навчально-виробничий план роботи 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти на 2020 рік.   

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01 січня 2020 року.  

2. Для забезпечення педагогічного навантаження викладачів, кафедрам 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти розробити освітні 

програми та розпочати стажування з нових одно та двотижневих  циклів 

тематичного удосконалення лікарів з актуальних проблем медицини, відповідно 

до запитів практичної охорони здоров’я.   

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – протягом року. 

3. Дирекції ННІПО забезпечити належний контроль за навчанням 

лікарів-інтернів і оформленням документації на заочних базах стажування . 

Проводити підвищення кваліфікації керівників лікарів-інтернів на базах 

стажування під час роботи переривчастих курсів із спеціальностей і засідань 

професійних асоціацій лікарів .  

Відповідальні – директор ННІПО, завідувачі профільних кафедр. 

Термін виконання – протягом року. 

4. Для реалізації програми безперервного професійного розвитку лікарів 

на кафедрах ННІПО ширше практикувати очно-дистанційну форму проведення 

курсів тематичного удосконалення та спеціалізації.  

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом   року 

5. Кафедрам ННІПО продовжувати  використовувати у навчальному 

процесі можливості університетського центру симуляційного навчання.    

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – протягом року. 

6. Забезпечити постійне оновлення навчально-методичної документації, 

яка використовується у  підготовці лікарів-курсантів та лікарів-інтернів 

відповідно до нових наукових даних, затверджених МОЗ протоколів діагностики і 

лікування. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

7. Забезпечити систематичну підготовку лікарів-інтернів до складання 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3». Проводити у встановленому порядку 

систему допуску лікарів-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-3». 

 

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр.  
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Термін виконання: протягом року. 

8. Дирекції ННІПО залучати наукові колективи кафедр до участі у 

конкурсах на виконання державних і міжнародних наукових програм, отримання 

грантів, що забезпечуються цільовим фінансуванням. Подавати заявки для участі 

у тендерах щодо виконання госпдоговірних наукових тем. 

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр.  

Термін виконання: протягом року. 

9. Дирекції ННІПО, з метою забезпечення якості освітнього процесу, 

проводити   анкетування лікарів-інтернів та лікарів-курсантів після заключної 

державної атестації.  Аналіз анкет і заходи з усунення недоліків і поліпшення 

підготовки лікарів-інтернів, та лікарів-курсантів систематично розглядати на 

Вченій раді ННІ ПО. 

Термін виконання – червень 2020р. 

Відповідальні – завідувачі випускових кафедр. 

10. Активізувати роботу щодо публікацій результатів наукових 

досліджень, виконаних співробітниками ННІПО, у вітчизняних та іноземних 

часописах, що цитуються наукометричними базами Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: директор ННІПО, завідувачі кафедр.   

Термін виконання: протягом року.  

11.  Забезпечити організацію та проведення заходів спрямованих на 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та 

морально-естетичне виховання учасників освітнього процесу навчально-

наукового інституту післядипломної освіти. Проводити роботу щодо пропаганди 

здорового способу життя, волонтерської та благодійної діяльності. 

Відповідальні:  завідувачі кафедр, куратори груп лікарів-інернів та слухачів. 

  Термін виконання: протягом року. 

12. Продовжити  контроль за доїздом випускників, які навчалися за 

державним замовленням, до інтернатури та за прибуттям випускників до місця 

працевлаштування після закінчення навчання в інтернатурі.    

  Відповідальні: зав. сектором працевлаштування. 

  Термін виконання: протягом навчального року.  

 


