ТЕРИОПІЛЬСХЖИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ

II А

АЗ

5 ” травня 2020 р.

№ 191

Про затеердзісення рішень Вченої ради

IIА К А З У Ю:
1.

Затвердити рішення Вченої ради від 14 травня 2020 року з питаня:
«Звії' про роботу факультету іноземних студентів» (додаток 1).'
2.
Затвердити рішення Вченої ради від 14 травня 2020 року з питаня:
«Звії' про роботу фармацевтичного факультету» (додаток 2).
3.
Затвердити методику атестації випускників у дистанційному режимі.
4.
Затвердити методику проведення іспитів у дистанційному режимі.
5.
Затвердити і ввести в дію:
- - Положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про
виш;у освіп'у у ЗАрнопільському національному медичному університеті імені
І.Я. Горбачсвського Міністерства охорони здоров'я України».
■ц- Положення «Про проведення засідань вченої ради в дистанційному режимі
у
З ернопільському
національному
медичному
університеті
імені
І.Я. Горбачсвського МОЗ України»;
- З'имчасове положення «Про організацію та порядок проведення атестації
випускників у ЗАрнопільському національному медичному університеті імені
І.Я. Горбачсвського МОЗ України»;
О- «Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про
випадки булінгу (цькування) у 'Гернопільському національному медичному
університеті імені І.Я. Г'орбачевськоі'о МОЗ України»;
У- «’Порядок реагування на доведені . випадки булінгу (цькування) у
Тернопільському
національному
медичному
університеті
імені
І.Я. Горбачсвськог’о МОЗ Укічаїни, та відповідальність осіб, причетних до булінгу
(цькування)».
6.
Перенести Єдиний державний кваліфікаційний іспит для студентів
спеціальностей 22] «Стоматологія» (другий магістерський рівень вищої освіти),
222 «Медицина» (другий маїтстерсьісий рівень вищої освіти), 226 «Фармація,
промислова фармація» (другий магістерський рівень виїцої освіти) з навчального

плану шостого семестру, третього року навчання (2019-2020 н.р.) у сьомий
семестр, четвертого року навчання (2020-2021 н.р.)
7.
Перенести літні виробничі практики перехідних курсів з весняного
семестру 2019-2020 н.р. на осінній семестр 2020-2021 н.р. для наступних
спеціаліл гостей:
- студентам 4-го курсу спеціальності 222 «Медицина» (другий
магістерський рівень вищої освіти) на дев’ятий семестр;
- студентам 5-го курсу спеціальності 712010001 «Лікувальна
справа»(освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст») на одинадцятий
семесі'р;
- студентаП 2-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія» (другий
магіс герський рівень вищої освіти) на п’ятий семестр;
- студентам 3-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія» (другий
магісі ерський рівень вищої освіти) на сьомий семестр;
- студентам 4-го спеціальності 221
«Стоматологія» (другий
магісп'срський рівень вищої освіти) на дев’ятий семестр;
- студентам
1-го курсу спеціальності
223 «Медсестринство»
спеціалізація «Сестринська справа» перший бакалаврський рівень вищої
освіти (денна форма навчання)та другий магістерський рівень вищої освіти
(дистанційна форма навчання) на третій семестр;
- студентам
2-го курсу спеціальності
223 «Медсестринство»
спеціалізація «Сестринська справа» перший бакалаврський рівень вищої
освіти (денна форма навчання) на п’ятий семестр;
- студентам
3-го курсу спеціальності
223 «Медсестринство»
спеціалізація «Сестринська справа» перший бакалаврський рівень вищої
ОСІЙги (денна форма навчання) на сьомий семестр;
- студентам
2-го курсу спеціальності
223 «Медсестринство»
спеціалізація «Парамедик» перший (бакалаврський рівень вищої освіти) на
п’ятий семестр.
8.

Затвердити робочі навчальні плани:
222 «Медицина» - 1-5 курси
7.12010001 «Лікувальна справа» - 6 курс
226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація «Фармація» - 1-4

курси
226 «Фармація» - 5 курс
226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація «Фармація» - 1-4
курси заочної форми навчання
226 «Фармація» - 5 курс заочної форми навчання
7.12020101 «Фармація» - 6 курс заочної форми навчання
221 «Стоматологія» - 1-5 курси
227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація «Фізична терапія»,
магістр

227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація «Фізична терапія»,
магістр заочної форми навчання
227 «Фізична терапія, ерготерапія», бакалавр - 1 - 4 курс
229 «Громадське здоров’я», магістр заочної форми навчання
223 «Медсестринство», спеціалізація «Парамедик», бакалавр - 1-3
курс.
9.
Канцелярії довести наказ до відома працівників.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової
роботи проф. І.М. Кліща.
ІКо. ректбра

А. Шульгай

ПОГОДЖЕНО:
прорекі'ор 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 14.05.2020р. з питання
«Зві г про роботу факультету іноземних студентів»
1. У зв’язку забезпечення якісної підготовки іноземних студентів до
ліцензоізаиих тестових іспитів Крок 1 і Крок 2 здійснювати тренінги на
кожному занятті та передекзаменаційні контрольні тестування із
використанням баз 2005-2019 рр.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники декана факультету,
відповідальні за підготовку іноземних студентів до «Крок», начальник ННВ
незалежі 1010 тесту вання.
Термін виконашія:. протягом року.
2. З метою покраіцення якості тестових баз кафедрам здійснювати
корекцію га заміну невалідних тестових завдань англійською мовою для
семестрового тестування за результатами аналізу ННВ незалежного тестування.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
4. Англомовним викладачам кафедр постійно удосконалювати рівень
мовної підготовки, практикувати отриманням міжнародних сертифікатів. '
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: прогягом року.
5. Викладачам кафедр факультету здійснювати публікацію матеріалів
наукових досліджень у виданнях, які індексуються у міжнародних
наукометричних базах Scopus, Web-sciense.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: проі'ягом року.
6. Забезпечггги участь студеш'ів факультету у студентських наукових
програмах, роботі конгресів, конференцій, у тому числі міжнародних, олімпіад.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
7. З метою роз’яснення та уточнення вимог міграційного законодавства
Украпш, прав і обов’язків іноземних студентів, організовувати їх зустрічі з
працівниками юридичного відділу університету та державної міграційної
служби.
Відповідальні: заступник декана з міграційних питань, юридичний відділ.
Термін виконання: перший місяць навчального семестру.
8. З метою роз’яснення необхідності дотримання Правил внутрішнього
розпорядку університету та вимог ан гикорупційного законодавства проводити
регулярні (не рідше одного разу впродовж семестру) збори курсів факультету.
Відповідальні: заступники декана, юридичний відділ.
Термін виконання: протягом року.
9. З мстою роз’яснення правил поведінки новим іноземним студентам та
слухачам підготовчого відділення забезпечити обов’язкове вручення пам’ятки
“Правила поведінки” при поступленні до університету.
Відповідальні: декан, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін виконаїгня: для студентів першого курсу до 01.11.20 р. (зимовий
набір до 10.04.2021р.), для слухачів пі/[готовчого відділення - протягом року.

10. з метою ознайомлення із умовами проживання іноземних студентів

кураторських академічних груп викладачам проводити регулярне відвідування
гуртожіп ків №1 та №2.
ІЗідновідальні; куратори академічних груп.
Термін виконання: не рідше одного разу на семестр.
11. Здійснювати організацію благодійних, культурно-виховних заходів та
сприяти ВОІіОНТерСЬКІЙ роботі серед іноземних студентів.
ІЗідновідальні: декан, заступники декана.
Термін в и к о н а їіи я : п р о т я г о м року.
12. З метою збільшення контингенту іноземних студентів здійснювати
поїздки в країни Європи, Африки та Азії для рекламування освітніх послуг
ТНМУ; проводити семінари, зустрічі з абітурієнтами, розміщувати інформацію
щодо університету в друкованих та електронних виданнях.
Відіюійдальні: декан, заступники декана.
Термін вико]іания: протягом року.
13. Розвиваї'и співпрацю із компаніями, що рекрутують студентів,
включно стосовно заочного навчання. Залучати випускників-іноземців для
рекламуваїнія університету після їх повернення на батьківщину.
Відповідальні: декан, заступники декана
Термін виконання: про'іягом року.
14. 3;цйснювати постійіте ноноішення сайту факультету іноземних
студентів інформацією щодо навчальної, наукової та виховної діяльності;
своєчасно висвітлювати інформацію щодо важливих подій із використанням
сайтів університету та факультету.
Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.

Додаток 2
Ріиіеипя
вченої ради від 14.05.2020р. з питання
«Звіт про роботу фармацевтичного факультету»
1. Опановувати нові напрямки та форми профорієнтаційної роботи серед
випускників загальноосвітніх шкіл, медичних училиш/коледжів щодо залучення
їх до навчання у Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачсвськоі'о МОЗ України.
Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання; постійно.
2. Ма виконання положень Закону України «Про вишу освіту» запровадити
на відповідних к а ф е д р а х факультету й університету робочий навчальний план з
підготовки магістріі5 ф а р м а ц ії на 2020/2021 навчальний рік.
Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання: червені, 2020 року.
3. Систематично контроіновати дотримання кафедрами заходів щодо
належної підготовки студентів факультету до здачі ліцензійних інтегрованих
тестових іспитів «Крок».
Відповідальні: декан факультету, відповідальні за проведення ліцензійних
іспитів «Крок», завідувачі відповідних кафедр.
Термін виконання: постійно.
4. На виконання вимог п ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльнос'гі забезпечити відповідність науково-педагогічних працівників факультету
спеціальнос гі «Фармація» за не менш як чотирма видами і результатами
професійної діяльності.
Відпоійдальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: проіягом 2020/2021 навчального року.
5. 1Іідг'отуваї’и відповідний пакет документів для проходження процедури
акредитації освітньої програми «с]:>армація» другого рівня вищої освіти.
Відповідальні: гарант освітньої програми, декан факультету, завідувачі
кафедр факультету.
Термін виконання: до ЗО червня 2020 року.
6. Забезпечити належне виконання досліджень за держбюджетною темою
«Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та
стандартизація» і планових факультегських ініціативних НДР за відповідними
напрямками фармацевтичної науки.
Відпоійдальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: проіягом 2020/2021 навчального року.
7. Гіродовжи'ги практику иублікаї.цй результатів наукових досліджень
викладачів кафедр факультету в виданнях, які цитуються наукометричними
базами Scopus, Weh o f Science {Thomson Reuter Master Journal List).
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету,
виконаїнія: упродовж 2020/2021 навчального року.

8. Залучати студентів фармацеїзтичного факультету до участі у студентських
наукових програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та
«Студені'
майбутній фахівеїдь високого рівня кваліфікації», а також до
виконання відповідних НДР кафедр факультету.
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2020/2021 навчального року.
9. Працівникам підпорядкованих кафедр та студентам факультету
приймаї’и аістивн) участь в загальноуніверситетських заходах національнопатріотичноі'о, виховного, спортивного тощо спрямувань.
Відповідальні: деканат факульгсту, завідувачі кафедр факультету, куратори
студентських груп. .. .
Термін виконання: постійно.
10. Забезпечити належне виконання працівниками. кафедр факультету
запланованих завдань щодо Політики та Цілей у сфері якості Тернопільського
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.
ІЗідіюїзідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2020/2021 навчального року.

