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Про затвердження рішень вченої ради

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити рішення вченої ради від 27 квітня 2021 р. з питань:

1.1. «Готовність кафедр до проведення атестації випускників та перевідних 
іспитів. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів» 
(додаток 1).

1.2. «Звіт про роботу фармацевтичного факультету» (додаток 2).
1.3. Видати дипломи доктора філософії: Корицькому Анатолію

Григоровичу (ДР № 001598), Мудрій Уляні Олегівні (ДР № 001599), Свередюк 
Юлії Анатоліївні (ДР № 001600).

2. Затвердити робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік за 
наступними спеціальностями:

1. 222 Медицина
2. 222 Медицина, НТН
3. 221 Стоматологія
4. 221 Стоматологія, НТН
5. 226 Фармація, промислова фармація (очна форма навчання)
6. 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання)
7. 229 Громадське здоров’я (очна форма навчання)
8. 229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання)
9. 227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр)



10. 227 Фізична терапія, ерготерапія (магістр)
11. 223 Медсестринство спеціалізація Парамедик (бакалвр).

3. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

проф. І.М. Кліща.

Ректор

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково- 
педагогічної роботи 
Начальник юридичного відділу 
Завідувач канцелярії

Г ерасимюк 52-45-54

о, , . , .



Додаток 1.

Рішення вченої ради від 27.04.2021 року з питання 
«Готовність кафедр до проведення атестації випускників та перевідних

іспитів. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів»

1. Затвердити методику проведення атестації випускників медичного 
факультету за спеціальністю «Лікувальна справа», «Фізична терапія, 
ерготерапія» перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої 
освіти, «Громадське здоров’я» магістерський рівень вищої 
освіти, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та атестації 
випускників навчально-наукового інституту медсестринства за освітньо- 
професійними програмами «Сестринська справа», «Парамедик» - перщого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, та освітньо-професійною програмою 
«Сестринська справа» другого (магістерського рівня вищої освіти і зобов’язати 
голів екзаменаційних комісій з проведення атестації випускників та завідувачів 
кафедр неухильно їх дотримуватись,
■ Відповідальні: Голови комісій з атестації випускників, завідувачі

кафедр, директор ННІ медсестринства.
Термін виконання: Під час проведення атестації випускників.
2. Затвердити методику проведення семестрових перевідних іспитів та 

диференційованих заліків. Деканам факультетів забезпечити контроль 
виконання студентами навчального плану за весняний семестр 2020-2021 
навчального року, якісне проведення заліково-екзаменаційної сесії. Деканам 
факультетів визначити категорії студентів, які на час закінчення навчального 
семестру мають академічну заборгованість, забезпечити їх окремий облік та 
внести пропозиції щодо надання таким студентам можливості ліквідації 
академічної заборгованості та складання заліково-екзаменаційної сесії або 
пропозиції щодо відрахування з числа студентів університету.

Відповідальні: декан медичного, стоматологічного, фармацевтичного
факультетів, факультету іноземних студентів, директор НШ 
медсестринства.

Термін виконання: протягом весняного семестру 2020-2021 навчального 
року, згідно графіка освітнього процесу.
] 3. Підготувати проекти наказів щодо персонального складу
атестаційних комісій з проведення атестації випускників медичного факультету 
за спеціальністю «Лікувальна справа», «Фізична терапія, ерготерапія» перщий 
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти, «Громадське 
здоров’я» магістерський рівень вищої освіти, фармацевтичного,
стоматологічного факультетів та атестації випускників навчально-наукового 
інституту медсестринства за освітньо-професійними програмами «Сестринська 
справа», «Парамедик» - першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та 
освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» другого
(магістерського рівня вищої освіти та подати їх на затвердження ректору 
університету.

Відповідальні: Декани медичного, фармацевтичного та
стоматологічного факультетів, директор ННІ медсестринства.



Термін виконання: до 01.05.2021 р.
4. Сформувати екзаменаційні групи випускників, враховуючи можливі

зміни прізвищ, і за даними відомостей з кафедр поданими у деканати та 
навчальних карток студентів перевірити виконання студентами
освітньої програми підготовки фахівців.

Відповідальні: декани медичного, фармацевтичного
та стоматологічного факультетів, директор ННІмедсестринства

Термін виконання: до 10.05.2021 р.
5. Забезпечити належне обладнання навчальних приміщень

університету, виділених,для проведення атестації випускників на медичному, 
фармацевтичному та стоматологічному факультетах та НШ медсестринства 
необхідними меблями, оргтехнікою та розхідними матеріалами. 
Закупити необхідні канцелярські товари.
■ Відповідальні: секретарі атестаційних комісій.
;. Термін виконання: до 15.05.2021 р.

6. Перевірити стан облікової та звітної документації атестації 
випускників і забезпечити своєчасне і якісне їх оформлення.

Відповідальні: секретарі атестаційних комісій.
Термін виконання: до 22.05.2021 р.
7. Практично-орієнтовані іспити, як складову атестації випускників за 

спеціальністю «Лікувальна справа» з дисциплін: внутрішня медицина, хірургія, 
акушерство та гінекологія, педіатрія з дитячими інфекціями, соціальна 
медицина, загальна гігієна та екологія провести у формі об’єктивного 
структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) на базі центру симуляційного 
навчання університету.

Деканам медичного та стоматологічного факультетів забезпечити 
проведення ОСКІ, як складової єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
(ЄДКІ) з атестації випускників за спеціальністю «Стоматологія» та «Фізична 
терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівнів вищої освіти .

Відповідальний: декан медичного факультету проф. П.Г. Лихацький, 
декан стоматологічного факультету доц. С.І. Бойцанюк

Термін виконання: під час проведення атестації випускників
8. При веденні звітно-облікової документації атестаційним комісіям 

доіримуватися вимог статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та листа МОЗ 
України від 30.12.2015 року №23-01-9/671.

Відповідальний: секретарі атестаційних комісій
Термін виконання: під час проведення атестації випускників.

' 9. Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провести
анкетування випускників після складання іспитів, узагальнити результати 
анкетування та внести пропозиції щодо покращення освітнього процесу та 
підготовки фахівців за спеціальностями та освітньо-професійними програмами.

Відповідальний: керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти Чорномидз А. В.
■ ■ '" Термін виконання: -до 15.07.2021 р.



10. Проректору з НПР та соціальних питань, деканам факультетів, 
директору ННІ медсестринства забезпечити виконання під час проведення 
атестації випускників заходів, визначених Постановою Головного державного 
санітарного лікаря України №52 від 03.09.2020 року «Про затвердження 
протиепідемічних заходів при проведення атестації здобувачів вищої освіти за 
спеціальнеостями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)»

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 
питань проф. О.Б. Слабий, декани факультетів, директор ННІ 
медсестринства.

Термін виконання: під час проведення всіх складових атестації
випускників.

11. Для покращання англомовного навчання кафедрам університету 
збільшити кількість викладачів, які мають міжнародні сертифікати володіння 
англійською мовою на нижче В2.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі 
кафедр.

Термін виконання: протягом року.



Додаток 2.

Рішення вченої ради від 27.04.2021 р. з питання «Звіт про роботу 
фармацевтичного факультету»

1. Опановувати нові напрямки та форми профорієнтаційної роботи серед 
випускників загальноосвітніх шкіл, медичних училипд/коледжів ндодо залучення 
їх до навчання у Тернопільський національний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання:,постійно.
2. На виконання положень Закону України «Про вишу освіту» запровадити 

на відповідних кафедрах факультету робочий навчальний план з підготовки 
магістрів фармації заочної форми на 2021/2022 навчальний рік.

Відповідальний: декан факультету.
Термін виконання: червень 2021 року.
3. Систематично контролювати дотримання кафедрами заходів ш;одо 

належної підготовки студентів факультету до здачі етапів 1 та 2 ЄДКІ.
Відповідальні: декан факультету, відповідальні за проведення етапів 1 та 2 

ЄДКІ, завідувачі відповідних кафедр.
Термін виконання: постійно.
4. Підготувати комплекс необхідних заходів щодо врахування побажань і 

рекомендацій членів експертної групи та представників ТЕР за результатами 
акредитації освітньої програми «Фармація» другого рівня вищої освіти.

Відповідальні: гарант освітньої програми, декан факультету, завідувачі 
кафедр факультету.

Термін виконання: до 30 червня 2021 року.
5. Забезпечити належне виконання досліджень за держбюджетною темою 

«Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та 
стандартизація» і планових факультетських ініціативних НДР за відповідними 
напрямками фармацевтичної науки.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2021/2022 навчального року.
6. Продовжити практику публікацій результатів наукових досліджень 

викладачів кафедр факультету в виданнях, які цитуються наукометричними 
базами Scopus, Web o f Science {Thomson Reuter Master Journal List).

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2021/2022 навчального року.
7. Залучати студентів фармацевтичного факультету до участі у 

студентських наукових програмах «Студентська наука і профорієнтаційне 
навчання» та «Студент -  майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», а 
також до виконання відповідних НДР кафедр факультету.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2021/2022 навчального року.



8. Забезпечити всі необхідні складові для підготовки і проведення атестації 
випускників фармацевтичного факультету денної та заочної форм в 2020/2021 
навчальному році на належному рівні.

Відповідальні: декан факультету, голова екзаменаційної комісії, завідувачі 
кафедр факультету.

Термін виконання: до 01 червня 2021 року.
9. Працівникам підпорядкованих кафедр та студентам факультету 

приймати активну участь в загальноуніверситетських заходах націоцально- 
патріотичного, виховного, спортивного тощо спрямувань.

Відповідальні: деканат факультету, 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.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2021/2022 навчального року.


