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

УКРАЇНИ

Н А К А З

“5 5 ” травня 2021 р. № 2 ^ ^

Про затвердження рішень вченої ради

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити рішення вченої ради від 25 травня 2021 р. з питань:

1.1. «Організація виробничої практики, затвердження планів та баз 
проведення» (додаток 1).

1.2. «Звіт АГЧ за 2020-2021 н.р., затвердження плану проведення 
капітального і поточного ремонтів» (додаток 2).

2. Затвердити:
2.1 Комплекс заходів для реалізації зауважень експертної комісії та 

галузевої експертної ради після акредитації ОНП «Медицина»;
2.2 Комплекс заходів для реалізації зауважень національного агенства із 

забезпечення якості вищої освіти після проведення акредитації 01111 
«Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

2.3 Комплекс заходів для реалізації зауважень експертної комісії та 
галузевої експертної ради після акредитації 01111 «Фармація»;

2.4 Комплекс заходів для реалізації зауважень експертної комісії та 
галузевої експертної ради після акредитації 01111 «Громадське здоров’я»;

2.5 Комцлекс заходів для реалізації зауважень експертної комісії та 
галузевої експертної ради після акредитації ОПП «Фізична терапія»;

3. Затвердити і ввести в дію:
- «Положення про комісії із забезпечення якості вищої освіти структурного 

підрозділу (факультету, ННІ) Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

- «Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у 
неформальній та інформальній освіті у Тернопільському національному 
медичному університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

^  - «Положення про міжнародну діяльність Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;



«Положення про відділ міжнародних зв’язків Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

4. Виділити грошову винагороду у розмірі по 10000 грн колективам 
авторів наступних робіт, які визнані переможцями конкурсу:

- Мікробіологічна діагностика гонококової інфекції,
антибіотикорезистентність та геномна епідеміологія Neisseria gonorrhoeae 
в Україні (автори: Бойко Ірина Борисівна, Криницька Інна Яківна);

- Розробка спеціалізованого телемедичного обладнання і лікувально- 
реабілітаційних методик для надання дистанційної реабілітації пацієнтам 
з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату (автори: Цвях 
Андрій Іванович, Господарський Андрій Ярославович, Шевчук Оксана 
Олегівна);

- Волинське село XIX століття, (автор: Валерій Дідух).
5. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.

Ректор

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

Герасимюк 52-45-54

Михайло Корда

Аркадій Шульгай 
Гарас Борис 
Тетяна Бунт



Додаток 1.

Рішення вченої ради від 25.05.2021 року з питання «Організація 
виробничої практики, затвердження планів та баз проведення»

1. Затвердити графік проходження, перелік баз виробничої практики та 
розподіл студентів ТНМУ по базах практики у звітному навчальному році.

2. Доручити декану медичного факультету -  проф. П.Г. Лихацькому та 
завідувачам профільних кафедр; дитячих хвороб з дитячою хірургією
проф. О.Р. Боярчук, внутрішньої медицини №1- проф. Н.В. Пасєчко, 
внутрішньої м е д и ц и н и -  проф. Л.П. Мартинюк, акушерства та гінекології 
№ 1 -  проф. Л.М. Маланчук, первинної медико-санітарної допомоги та 
загальної практики-сімейної медицини -  проф. Л.С. Бабінець, хірургії № 1 з 
урологією імені проф. Л.Я. Ковальчука -  проф. А.Д. Беденюку, загальної 
хірургії -  проф. І.М. Дейкало, пропедевтики внутрішньої медицини та 
фтизіатрії -  проф. С.М. Андрейчину; декану факультету іноземних студентів 
проф. П.Р. Сельському та завідувачам профільних кафедр: внутрішньої 
медицини №2 -  проф. С.І. Сміян, хірургії №2 -  проф. І.К. Венгеру, педіатрії №2 
-  проф. Г.А. Павлишин, акушерства і гінекології №2 -  проф. С.М. Геряк, 
директору ННІ медсестринства *- проф. С.О. Ястремській; декану 
стоматологічного факультету доц. С.І. Бойцанюк та завідувачам профільних 
кафедр: дитячої стоматології -  проф. О.В. Авдєєву, ортопедичної стоматології -  
проф. П.А. Гасюку, хірургічної стоматології -  проф. Я.П. Нагірному, 
терапевтичної стоматології -  проф. М.А. Лучинському забезпечити готовність 
та створити належні умови для якісного проходження виробничої практики 
студентами. Контроль за якістю її виконання покласти на відповідальних за 
виробничу практику на профільних кафедрах.

Відповідальні: декани, завідувачі профільних кафедр 
Термін виконання: травень-серпень 2021 року

3. Керівникам баз практики на медичному, стоматологічному
факультетах, факультеті іноземних студентів, ННІ медсестринства своєчасно 
інформувати студентів щодо особливостей роботи у медичних закладах 
відповідно до клінічних циклів.

Відповідальні: завідувачі профільних кафедр, керівники клінічних баз 
практики від університету

Термін виконання: травень-червень 2021 року
4. Керівникам баз практики на медичному, стоматологічному,

факультетах, факультеті іноземних студентів забезпечити контроль за 
проходженням практики студентами.

Відповідальні: керівники баз практики від університету 
Термін виконання: червень-серпень 2021 року

5. Забезпечити студентів на медичному, стоматологічному факультетах, 
факультеті іноземних студентів, ННІ медсестринства та студентів які 
навчаються за ОПП «Парамедик» спеціалізація «Екстрена медицина» 
необхідною документацією (договори, направлення, програми, щоденники).



перелік яких ветановлений університетом та проінформувати про розклад 
проходження циклів по базах практики.

Відповідальні: керівник відділу практики, керівники баз практики від 
університету

Термін виконання: травень-червень 2021 року
6. Завідувачам профільних кафедр медичного, стоматологічного 

факультетів, факультету іноземних студентів та ННІ медсестринства 
забезпечити оновлення баз тестових завдань у «Редакторі тестів» для 
проведення підсумкового контролю.

Відповідальну завідувачі кафедр, керівники баз практики від 
університету

Термін виконання: червень-липень 2021 року
7. Навчально-науковому відділу незалежного тестування знань студентів

та відділу інформаційних технологій ТНМУ забезпечити проведення 
підсумкового контролю з виробничої практики на медичному та
стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів шляхом 
складання диференційованого заліку.

Відповідальні: в.о. начальника ННВ незалежного тестування знань 
студентів, начальник відділу інформаційних технологій 
Термін виконання: вересень-жовтень 2021 року

8. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая



Додаток 2.
Рішення вченої ради від 25.05.2021 року з питання «Звіт АГЧ за 2020-2021 
н.р., затвердження плану проведення капітального і поточного ремонтів»

1. Підготувати корпуси та гуртожитки університету до опалювального сезону 
2021-2022 н.р.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
Начальник господарської частини Мор)оз С.Р. 

В. о. начальника експлуатаційно-технічного відділу Галустян В.С.
головний енергетик Костур В.В. 

інженер з охорони праці Грицишин Г.Р. 
директор студмістечка Балабан Ю. С 
Термін виконання: до 17.09.2021 року 

1. Впровадити заходи зі скорочення витрат енергопостачання корпусів та 
гуртожитків університету. Провести роз’яснювальну роботу серед студентів з 
питань економії енергоносіїв, провести обов’язковий черговий облік 
електроприладів із записом в угоді про поселенн.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
 ̂ головний енергетик Костур В.В.

інженер з охорони праці Грицишин Г.Р. 
директор студмістечка Балабан Ю. С 

Термін виконанн: до 17.09.2021 року
3. Завершити виконання поточних ремонтних робіт у навчальних корпусах і 
гуртожитках університету.

Відповідальний: начальник р.б.д. Пелех О.Р. 
ровідниий фахівець Кульчицький В.Я. 

фахівець Відловська Г.П. виконроб Гуменний Р.М.
Термін виконання : до 31.08.2021року

4. Завершити ремонтно-реставраційні роботи у навчальному корпусі №2 
університету по вул. Руській, 12.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
начальник р.б.д. Пелех О.Р. 

провідний фахівець Кульчицький В.Я.
фахівець Відловська Г.П 

Термін виконання: до 31.07.2021 року
5. Згідно календарного плану провести черговий етап капітальних ремонтних 
робіт у гуртожитку №1 університету за адресою вул. Живова, З у м. 
Тернополі.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б
провідний фахівець Кульчицький В.Я. 
Термін виконання: до 31.12.2021 року 

6.Завершити реконструкцію навчального корпусу №10 університету у м. 
Тернополі за адресою вул. Чехова,?.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
начальник р.б.д. Пелех О.Р.



провідний фахівець Кульчицький В.Я.
фахівець Відловська Г.П. 

Термін виконання: до 01.09.2021 року
7. Провести капітальний ремонт-благоустрій території, капітальний ремонт 
будівель навчального корпусу №8 по вул. Глибока, 19 а з опорядженням і

утепленням фасадів .
Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.

начальник р.б.д. Пелех О.Р. 
провідний фахівець Кульчицький В.Я. 

 ̂ фахівець Відловська Г.П
Термін виконання: до 31.12.2022 року

8. Провести капітальний ремонт спортивного залу навчального корпусу №7 
університету за адресою у м. Тернополі по вул. Коцюбинського, 3.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
начальник р.б.д. Пелех О.Р. 

провідний фахівець Кульчицький В.Я.
фахівець Відловська Г.П 

Термін виконання: до 31.12.21 року
9. Провести капітальний ремонт пожежного резервуару НОК « Червона калина» 
у с. Лопінів Теребовлянського району Тернопільської області.

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
начальник р.б.д. Пелех О.Р. 

провідний фахівець Кульчицький В.Я.
фахівець Відловська Г.П 

Термін виконання: до 31.08.2021 року
10. Провести поточні ремонти у будівлях комплексу споруд НОК « Червона 
калина» у с. Лопінів Теребовлянського району Тернопільської області

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
провідний фахівець Кульчицький В.Я.

фахівець Відловська Г.П 
Термін виконання: до 31.07.2021 року

11. Провести комплекс загально-будівельних робіт згідно проекту 
«Реконструкція геронтологічного віділення під університетську клініку по вул. 
Пирогова, 16 а в м. Тернополі. Коригування».

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
провідний фахівець Кульчицький В.Я.

фахівець Відловська Г.П  
Термін виконання: до 31.12.2022 року

12. Провести комплекс ремонтно-будівельних робіт для переобладнання 
приміщень 1-го поверху навчального корпусу №6 університету за адресою вул. 
Чекова ,6 у м. Тернополі

Відповідальний: проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б.
начальник р.б.д. Пелех О.Р. 

провідний фахівець Кульчицький В.Я.
фахівець Відловська Г.П.


