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Н А К А З 

 

 

“      ” червня 2020 р.                                                             №  

 

 

Про затвердження рішень Вченої ради   

 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження переліку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства охорони здоров’я України, на базі яких створюються освітні 

центри» від 26.05.2020 р. № 1254, наказів Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України» від 24.05.2016 р. № 560, «Про затвердження Порядку 

прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період 

її проведення)» від 21.06.2016 р. № 697, «Про затвердження змін до деяких 

наказів Міністерства освіти і науки України» від 08.04.2020 р. № 483,  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити рішення Вченої ради від 05 червня 2020 року з питання: 

«Правила прийому до Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2020 році зі змінами»: 

І. 

1. Створити на базі приймальної комісії Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Освітній центр 

«Крим-Україна» (далі ОЦ «Крим-Україна» ТНМУ). 

2. Затвердити Положення Про порядок прийому до Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства 

охорони здоров'я України для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя та зміни до Правил прийому, пов’язані із створенням ОЦ «Крим-

Україна» ТНМУ. 

3. Призначити керівником ОЦ «Крим-Україна» ТНМУ заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії Данилевич Ю.О., доцента 

кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими. 
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4. Призначити відповідальним за організацію роботи та процес залучення 

абітурієнтів з тимчасово окупованої  території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя заступника голови приймальної комісії Кліща І.М., 

проректора з наукової роботи. 

 

ІІ.  

1. Створити на базі приймальної комісії Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Освітній центр 

«Донбас-Україна» (далі ОЦ «Донбас-Україна» ТНМУ). 

2. Затвердити Положення Про порядок прийому до Тернопільського 

національного медичного університету  імені І.Я.Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання 

яких тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях» та 

зміни до Правил прийому, пов’язані із створенням ОЦ «Донбас-Україна» 

ТНМУ. 

3. Призначити керівником ОЦ «Донбас-Україна» ТНМУ заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії Гантімурова А.В., доцента 

кафедри анатомії людини. 

4. Призначити відповідальним за організацію роботи та процес залучення 

абітурієнтів з тимчасово окупованої  території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя заступника голови приймальної комісії Кліща І.М., 

проректора з наукової роботи. 

 

2. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального 

секретаря приймальної комісії І.Д. Драча.  

 

 

 

Т.в.о. ректора                                                        І.Кліщ 

 

 

ПОГОДЖЕНО:     

проректор з науково-педагогічної  

роботи і соціальних питань      О. Слабий 

в.о. начальника юридичного відділу    Н. Цпін 

завідувач канцелярії       Т. Бунт 

Герасимюк 52-45-54 


