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

УКРАЇНИ

Н А К А З

“̂ 3 ” червня 2021 р. № 3/^
Про затвердження рішень вченої ради від 23.06.2021 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти голів ДЕК за результатами атестації випускників:
- за спеціальністю «Лікувальна справа»;
- за спеціальністю «Стоматологія» 2 магістерський рівень;
- за спеціальністю «Фармація» 2 магістерський рівень;
- за медсестринською освітньою програмою, «Сестринська справа» І 

бакалаврський рівень вищої освіти і II магістерський рівень вищої освіти;
- за медсестринською освітньою програмою «Парамедик» І 

бакалаврський рівень вищої освіти;
- за спеціальністю «Фізіотерапія, ерготерапія» 1-й бакалаврський 

рівень вищої освіти і ІІ-й магістерський рівень вищої освіти;
- за спеціальністю «Громадське здоров’я» ІІ-й магістерський рівень 

вищої освіти.
2. Затвердити рішення: «Про сприяння розвитку державної мови в 

умовах медичного університету» ( додаток 1).
3. Затвердити Правила прийому до Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України зі змінами.

4. Затвердити оновлені освітні програми:
ОНП «Медицина»;
ОНП «Стоматологія»;

- ОНП «Фармація»;
- ОНП «Біологія»;
- ОНП «Педіатрія»;
- ОНП «Медсестринство»;
- ОПП «Лікувальна справа»;
- ОПП «Громадське здоров’я»;
- ОПП «Стоматологія»;
- ОПП «Фармація»;
- ОПП «Фізична терапія» (бакалавр);
- ОПП «Фізична терапія» (магістр);



- ОГШ «Сестринська справа» (магістр);
- ОГШ «Сестринська справа» (бакалавр);
- ОГШ «ГГарамедик» (бакалавр).
4. Затвердити наскрізну програму симуляційного навчання згідно 

освітньо-професійної програми Лікувальна справа підготовки другого рівня 
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медицина».

5. Затвердити Положення «Про організацію та порядок проведення 
груп рівних як формату безперервного професійного розвитку викладачів 
Тернопільського національного медичного університету імені 
Г.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

6. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 

педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.

Ректор

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково- 
педагогічної роботи
Т.в.о. начальника
юридичного відділу

Т.в.о.завідувача канцелярії

Г ерасимюк 52-45-54



Додаток 1.

Рішення вченої ради від 23.06.2021 р. з питання «Про сприяння розвитку 
державної мови в умовах медичного університету»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, від 19 травня 
2021 р, № 474-р,, пдодо Концепції Державної цільової національно-культурної 
програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови 
як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року, звіту 
Уповноваженого із захисту державної мови «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», стратегії розвитку медицини, яка передбачає 
комплексний підхід до модернізації медичної освіти:

1. Затвердити комплексну програму сприяння розвитку державної мови в 
умовах медичного університету.

2. Викладачам кафедри української мови проводити щорічні 
Всеукраїнські науково-практичні конференції «Професійна лінгводидактика в 
контексті особистісної парадигми».

Відповідальні за виконання: викладачі кафедри української мови.
Термін виконання: упродовж року.
3. Особливу увагу звернути на підвищення рівня вивчення студентами- 

іноземцями української мови. З цГєю метою розробити нові спецкурси, 
підготувати до друку методичні посібники, проводити різнопланові виховні 
заходи.

Відповідальні за виконання: завідувачі кафедр, відділ з організації 
виховної роботи студентів.

Термін виконання: упродовж року.
4. У процесі підвищення кваліфікації викладачів університету сприяти 

підвищенню рівня мовленнєвої культури, готовності до ефективної комунікації.
Відповідальні за виконання: відділ внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти.
Термін виконання: упродовж року.
5. В періодичних виданнях університету збільшити кількість публікацій, 

присвячених актуальним питанням розвитку української мови.
Відповідальні за виконання: головні редактори.
Термін виконання: упродовж року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково- 

педагогічної роботи професора А.Г. Шульгая.


