ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ

НАКАЗ

жовтня 2020 р.

Про затвердження рішень вченої ради

Н А К А З У Ю :

1.
Затвердити рішення вченої ради від 27 жовтня 2020 р. з питань:
1.1 .«Обговорення і затвердження плану підготовки науково-педагогічних
кадрів та резерву на посади завідувачів кафедр. Робота з викладачами без наукового
ступеня» (додаток 1).
1.2. «Звіт про роботу медичного факультету» (додаток 2).
1.3. «Про роботу навчально-практичного центру симуляційного навчання»
(додаток 3).
2.
Затвердити і ввести в дію:
- «Положення про заочну форму навчання в ПНІ медсестринства
Тернопільськоого
національного
медичного
університету
імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
- «Положення про дистанційне навчання в ПНІ медсестринства
Тернопільськоого
національного
медичного
університету
імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
- «Положення про господарську частину Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
- «Положення про підвигцення кваліфікації та стажування науковопедагогічних і педагогічних працівників у Тернопільському національному
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
3.
Затвердити «Каталог вибіркових дисциплін Тернопільськоого
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України на
2021/2022 навчальний рік».

4.
Затвердити Освітньо-професійну програму «Сестринська справа»
Другого рівня випдої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» спеціалізація
«Екстрена медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» кваліфікація: магістр
медсестринства.
3.
Канцелярії довести наказ до відома працівників.
4.
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової
роботи проф. І.М. Кліща.

Ректор

Михайло Корда

ПОГОДЖЕНО:
проректор з науковопедагогічної роботи

Аркадій Шульгай

т.в.о. начальника юридичного відділу

Надія Цпін

завідувач канцелярії

Тетяна Бунт

Герасимюк 52-45-54

Додаток 1.
Рішення Вченої ради університету від 27 жовтня 2020 року з питання
«Обговорення і затвердження плану підготовки науково-педагогічних кадрів та
резерву на посади завідувачів кафедр. Робота з викладачами без наукового
ступеня»
1. Затвердити план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2020-2021 навчальний
рік і план підготовки резерву на посади завідувачів кафедр.
2. У питаннях підготовки науково-педагогічних кадрів неухильно дотримуватись
положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих
навчальних закладах (наукових установах)» та Постанови Кабінету Міністрів України від 27
липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167 зі змінами від 21 жовтня 2020 р. № 979.
Відповідальні: науковий відділ, завідувач відділу докторантури та аспірантури,
наукові керівники дисертантів.
Термін виконання: протягом року.
3. Завідувачам кафедр, у резерві яких немає докторів наук і не проводиться їх
підготовка, розробити заходи і подати на розгляд наукового відділу кандидатури науковців,
які можуть запланувати докторські дисертації протягом найближчого часу.
Відповідальні: науковий відділ, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 01 грудня 2020 р.
4. Звернути увагу завідувачів кафедр, у яких для забезпечення навчального процесу
залучаються сумісники, на необхідність підготовки власних науково-педагогічних кадрів і
відходу від практики внутрішнього та зовнішнього сумісництва.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
5. З метою забезпечення кафедр університету науково-педагогічними кадрами на
перспективу, завідувачам кафедр подати пропозиції для формування заявки в МОЗ України
щодо виділення бюджетних місць для підготовки в аспірантурі та докторантурі.
Відповідальні: зав. сектором аспірантури, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 11 грудня 2020 р.
6. Задля підготовки якісного поточного і віддаленого резерву науково-педагогічних
працівників на посади завідувачів кафедр, а саме отримання ними вчених звань доцентів і
професорів, проводити безоплатні підготовчі інтенсивні курси з англійської мови з метою
складання кембриджського іспиту FCE (First Certificate of English), який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Cambridge English Language
Assessment) в тому числі в онлайн режимі.
Відповідальний : навчальний відділ.
Термін виконання: постійно.
7. Продовжити практику сприяння науковцям у виконанні дисертаційних досліджень,
а саме;
- надавати відпустки для написання та захисту дисертаційних робіт;
- надавати премії після подача дисертації до офіційного захисту;
- безоплатно публікувати статті в університетських фахових виданнях;
- надавати допомогу у проведенні наукових досліджень в лабораторіях університету та
університетів-партнерів ТНМУ.
Відповідальний : проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ
Термін виконання: постійно.

Додаток 2.
Рішення Вченої ради університету від 27 жовтня 2020 року з питання
«Звіт про роботу медичного факультету»
1.
Кафедрам факультету систематично оновлювати новими даними
матеріали підготовки до лекцій, практичних занять, презентацій лекцій, згідно
сучасних даних та програми міжнародного іспиту з основ медицини, протоколів
діагностики та лікування, працювати над створенням нових навчальних
відеофільмів.
^ •
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
2
Запровадити дієві заходи з підготовки студентів до складання у 20202021 роках складових Єдиного державного кваліфікаційного іспиту - «Крок-1»
та «Крок-2», англійська мова. Збільшити кількість навчальних тренінгів та
ректорських контрольних робіт.
Відповідальні: декан медичного факультету, завідувачі кафедр. Термін
виконання: протягом навчального року.
3.
Розширити види індивідуальних робіт студентів при вивченні
дисциплін. Передбачити види індивідуальних робіт з тем, які виносяться на
самостійну позааудиторну роботу.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
4.
Провести підготовчу роботу до акредитації освітньо-професійної
програми за І рівнем винної освіти (бакалавр) спеціальності 227 «Фізична
реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та освітньо-наукової програми
за II рівнем виїцої освіти (магістр) спеціальності 229 «Громадське здоров'я»
галузі знань 22
«Охорона здоров’я».
Відповідальні: декан медичного факультету.
Термін виконання: листопад 2020 р. - січень 2021 р.
5.
Забезпечити активну участь студентів у програмах «Студентська
наука та профорієнтаційне навчання» та «Студент - майбутній фахівець
високого рівня майстерності», у роботі студентського наукового товариства
університету та іцорічного Міжнародного медичного конгресу студентів і
молодих вчених.
Відповідальні: декан медичного факультету, голова ради НТС. Термін
виконання: протягом року
6.3 метою збільшення академічної мобільності студентів та викладачів
університету розширити коло університетів-партнерів із провідними науковими
на освітніми закладами інших країн. Ширше залучати викладачів університету
до читання лекцій та стажувань у закордонних навчальних закладах, запровадити
заходи стимулюючого характеру іцодо участі студентів у міжнародних
студентських наукових конференціях.

Відповідальні: керівник відділу міжнародних зв’язків, декан факультету,
завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
7. Збільшити участь науково-педагогічних працівників університету в
міжнародних ґрантових конкурсах з актуальних проблем медичної науки і
освіти.
Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, декан факультету, завідувачі
кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
8. Активізувати ^видавничу діяльність науково-педагогічних працівників
факультету над підготовкою та публікуванням наукових публікацій у журналах,
які входять до наукометричних баз Scopus та Web o f Science Core Collection.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
9. Забезпечити організацію та проведення заходів, спрямованих на
національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та
морально-естетичне виховання студентів. Активізувати роботу щодо пропаганди
здорового способу життя, волонтерської та благодійної діяльності серед
студентів.
Відповідальні: керівник центру виховної роботи, завідувачі кафедр,
куратори груп.
Термін виконання: протягом навчального року.
10.3а результатами анкетування студентів розробити дієві заходи щодо
покращення організації освітнього процесу на кафедрах факультету та постійно
контролювати їх виконання.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. Термін виконання:
протягом навчального року.
11.
Клінічним кафедрам збільшити кількість впроваджень у клініках
сучасних методик лікування та діагностики.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи,
декан факультету, завідувачі клінічних кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.

Додаток 3.
Рішення Вченої ради університету від 27 жовтня 2020 року з питання
«Про роботу навчально-практичного центру симуляційного навчання»
1.
Підготувати
три
кабінети
Міжкафедрального
навчальнотренінгового центру (Кабінети № 85; 84 та 83) для створення лабораторії
клінічних навичок в рамках Україно-Швейцарського проекту « Розвиток
медичної реформи».
Відповідальний: адміністративно-господарська частина, керівник МКНТЦ
Термін виконання: до 01.01.2021 р.
2.
Розробити та затвердити стратегічний план розвитку симуляційного
центру на 5 років
Відповідальний: керівник МКНТЦ, проректор з науково-педагогічної
роботи
Термін виконання: до 30.06.2021 р.
3.
Ввести діяльність керівників напрямків в МКНТЦ, сертифікованих
міжнародними асоціаціями , до рейтингу викладача.
Відповідальний: керівник МКНТЦ, проректор з науково-педагогічної
роботи
Термін виконання: до 31.12.2020 р.
4.
Розробити і затвердити чек-листи для усіх маніпуляцій та алгоритми
роботи в сценаріях, які студенти мають змогу реально відпрацювати в МКНТЦ
Відповідальний: керівники напрямків, завідувачі кафедр, які проводять
заняття у МКНТЦ
Термін виконання: до 01.01.2021 р.
5.
Організувати чергування викладачів для поглибленого опанування
студентами практичних навичок на базі МКНТЦ в позааудиторний час.
Відповідальний: керівники напрямків, завідувачі кафедр, які проводять
заняття у МКНТЦ
Термін виконання: до 30.05.2021 р.
6.
Організувати клас віртуального навчання на базі МКНТЦ.
Відповідальний: відділ державних закупівель, керівник МКНТЦ, завідувачі
зацікавлених кафедр
Термін виконання: до 30.05.2021 р.
8. Розробити та впровадити в навчання курс « Надання ЕМД в умовах
відділення Emergency department»
Відповідальний: керівник М К Н ТЦ , керівники напрямків.
Термін виконання: до 30.05.2021 р.
7.
Завершити протягом жовтня-листопада 2020 р. ремонт коридору
МКНТЦ та оснастити двері магнітними замками з метою забезпечення безпеки і
збереження обладнання.
Відповідальний:
адміністративно-господарська
частина,
керівник
симуляційного центру
Термін виконання: до 01.12.2020 р.

