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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Університетська родина радо вітає Вас у своїх лавах! 
Найвищими цінностями завжди були, є і будуть життя 
та здоров’я людини. Саме тому професія  медика – 
найгуманніша та найшанованіша серед усіх інших  
професій, адже вона покликана стояти на сторожі 
людського здоров’я і життя. Образ лікаря чи  
медсестри завжди асоціюється з надією і захистом, 
милосердям та чуйністю. 
Двері Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОз України 
завжди відчинені для тих, хто бачить своє  
покликання в служінні одній з  
найблагородніших справ – рятувати людські 
здоров’я й життя!  
Якщо Ви вирішили стати лікарем, стоматологом, 
провізором, парамедиком, фізичним терапевтом, 
медичною сестрою чи спеціалістом з громадського 
здоров’я, ласкаво просимо до нас!

 РЕКТОР МИхАЙЛО КОРДА4

https://www.tdmu.edu.ua/about/rectors-word/


сИмВОЛІКа ТНмУ
ГІмН ТНмУ

ГеРб ТНмУ

Слова А. Вихруща
Музика Ю. Кіцили

Багате Тернопілля на таланти,
Батьки дарують дітям добрий злет.
Обрали ми і розумом, і серцем
Тернопільський медуніверситет.
Приспів:

Ми на сторожі вашого здоров’я,
До нас ідуть дорослі і малі.
Служіння людям – благодатна доля, 
Покликання найвище на землі.

У єдності професора й студента
Є медицини неповторна суть.
знання, здобуті в рідній Альма-Матер,
Нам успіхи і славу принесуть.

Приспів

Лікуємо з молитвою у серці,
Ми відчуваєм болі і жалі.
Служіння людям – благодатна доля, 
Покликання найвище на землі.

Багате Тернопілля на таланти,
Батьки дарують дітям добрий злет.
Ми вибираєм розумом і серцем 
Найкращий в світі університет –
Тернопільський медуніверситет.
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мІсІЯ УНІВеРсИТеТУ
Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України  
і закордону шляхом надання якісних освітніх послуг відповідно до європейських норм; 
дотримання високих стандартів викладання студентам, інтернам і лікарям; виховання 
особистостей, медичних працівників, які протягом усього життя проявлятимуть чуйність 
та милосердя і надаватимуть послуги пацієнтам у кращих традиціях медичної професії.  
Розвиток фундаментальної та прикладної науки в галузі медицини, фармації і громад
ського здоров’я, проведення інноваційних досліджень та інтеграція наукових знань  
у практичну медицину; надання високотехнологічної медичної допомоги і розробка  
нових діагностичних та лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони  
здоров’я; забезпечення найвищих етичних та професійних стандартів у всіх починаннях. 
Створення для професорськовикладацького складу якісних умов праці, можливостей 
підвищення професійного рівня, умов для академічного лідерства та самовираження 
особистості. Створення для студентів умов для саморозвитку, професійного становлення, 
культурного і духовного пошуку, можливостей формувати свою траєкторію освіти,  
що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно 
свідомих професіоналів.

баЧеННЯ
Тернопільський національний  
медичний університет імені  
І. Я. Горбачевського МОЗ України– 
інноваційний заклад вищої медичної 
освіти, що пам’ятає свої історичні 
традиції і в той же час усвідомлює 
новітні вимоги європейського освіт
нього простору, підтримує лідерство 
в медичній освіті й науці, створює 
умови для творчої самореалізації, 
освітньої мобільності та міжнародної 
промоції, динамічно розвивається  
і прагне стати престижним  
та потужним навчальнонауковим 
центром підготовки високо освічених  
фахівців, конкурентоспроможних  
на вітчизняному і міжнародному  
ринку праці, впевнених  
у затребуваності своїх професійних 
знань з боку сучасного суспільства.
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спеЦІаЛЬНОсТІ
Галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
зі спеціальностей:

 ● 223 «Медсестринство», освітньо-професійна програма 
«Сестринська справа»;

 ● 223 «Медсестринство», освітньо-професійна програма 
«Парамедик», спеціалізація «Екстрена медицина»;

 ● 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітньо-професійна 
програма «Фізична терапія». 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:
 ● 221 «Стоматологія», освітньо-професійна програма «Стоматологія»;
 ● 222 «Медицина», освітньо-професійна програма  
«Лікувальна справа»;

 ● 223 «Медсестринство», освітньо-професійна програма 
«Сестринська справа»;

 ● 226 «Фармація, промислова фармація», освітньо-професійна 
програма «Фармація»;

 ● 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітньо-професійна 
програма «Фізична терапія»;

 ● 229 «Громадське здоров’я», освітньо-професійна програма 
«Громадське здоров’я».

за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальностей:
 ● 221 «Стоматологія», освітньо-наукова програма «Стоматологія»;
 ● 222 «Медицина», освітньо-наукова програма «Медицина»;
 ● 223 «Медсестринство», освітньо-наукова програма 
«Медсестринство»;

 ● 226 «Фармація, промислова фармація», освітньо-наукова 
програма «Фармація»;

 ● 228 «Педіатрія», освітньо-наукова програма «Педіатрія». 

Галузі знань 09 «Біологія»:
за третім (освітньо-науковим) рівнем  
зі спеціальності:

 ● 091 «Біологія», освітньо-наукова 
програма «Біологія».
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академічна доброчесність
Академічна доброчесність в освітньо-науковій діяльності  
університетської громади є невід’ємною складовою 
системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 ● самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 
індивідуальних потреб і можливостей);

 ● посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
тверджень, відомостей;

 ● дотримання норм законодавства про авторське право;
 ● надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності. 

Кодекс етики 
студента

Кодекс етики – це комплекс моральних та етичних  
правил, якими керується студент в особистій і громадській 
поведінці протягом усього терміну навчання у ТНМУ.

правила внутрішнього 
розпорядку
У ТНМУ трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому  
та сумлінному виконанні всіма здобувачами вищої освіти своїх 
трудових та навчальних обов’язків і є невід’ємною умовою високої 
якості роботи та навчання. Належне виконання трудових  
обов’язків та вимог індивідуального навчального плану –  
найперше правило кожного студента університету.
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https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/TNMU-polozhennia_pro_academich_dobroches.pdf
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https://www.tdmu.edu.ua/rules/


адмІНІсТРаЦІЯ

ПРОРЕКТОР  
з науково-педагогічної 

роботи
доктор медичних наук,  

професор
Шульгай  

Аркадiй Гаврилович
тел.: (0352) 525588 

shulhaiag@tdmu.edu.ua

РЕКТОР 
заслужений діяч науки  

і техніки України, 
доктор медичних наук, 

професор
Корда  

Михайло Михайлович
тел.: (0352) 524492 

факс: (0352) 524183 
rector@tdmu.edu.ua

ПРОРЕКТОР 
з наукової роботи

заслужений діяч науки  
і техніки України, доктор 

біологічних наук, професор
Кліщ  

Іван Миколайович
тел.: (0352) 524771 

klishch@tdmu.edu.ua

ПРОРЕКТОР 
з науково-педагогічної  

роботи та соціальних питань
доктор медичних наук,  

професор
Слабий  

Олег Богданович
тел.: (0352) 525094 
slabyy@tdmu.edu.ua

ПРОРЕКТОР 
 з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи

заслужений працівник охорони 
здоров’я України,  

доктор медичних наук, професор
запорожан  

Степан Йосипович
тел.: (0352) 524773 

zaporozhan@tdmu.edu.ua 9
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ФаКУЛЬТеТИ

Що можна отримати в деканаті?

 ● інформацію про факультет та його функціонування; 
 ● різноманітні довідки, дозволи на відпрацювання 

пропущених лекцій і практичних занять;
 ● розпорядження про перенесення/подовження  

заліково-екзаменаційних сесій або перезарахування 
відповідних дисциплін;

 ● інформацію щодо успішності та відвідування занять 
студентами; 

 ● матеріали для підготовки до ЄДКІ;
 ● консультацію під час вибору вибіркових дисциплін.

Медичний 
факультет

Стоматологічний
факультет

ННІ  
медсестринства

Фармацевтичний 
факультет
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медИЧНИй ФаКУЛЬТеТ

Адреса: майдан Волі, 1, м. Тернопіль  
Тел.: (0352) 25-46-61, 52-39-81, e-mail: med_dekanat@tdmu.edu.ua

деКаН
доктор біологічних наук, професор 

 Лихацький Петро Григорович
тел.: (0352) 52-39-81
luhatsky@tdmu.edu.us

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент 
 Кучер Світлана Вікторівна 

kuchersv@tdmu.edu.ua

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент 
Сопель Ольга Миколаївна 

sopel@tdmu.edu.ua

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент 
Миколенко Анна захарівна 

mykolenko@tdmu.edu.ua

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент 

Смачило Ірина Володимирівна 
smachylo@tdmu.edu.ua

11



Адреса: вул. Чехова, 3, м. Тернопіль   
Тел.: (0352) 43-49-55, e-mail: stom@tdmu.edu.ua 

сТОмаТОЛОГІЧНИй
ФаКУЛЬТеТ

ФаРмаЦеВТИЧНИй  
ФаКУЛЬТеТ

Адреса: вул. Руська, 36, м. Тернопіль 
Тел.: (0352) 52-39-27, e-mail: farm@tdmu.edu.ua 

кандидат медичних наук, доцент 
Бойцанюк Світлана Іванівна

тел.: (0352) 43-49-55
boucanuk@tdmu.edu.ua

деКаН

деКаН

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент 

 Пацкань Людмила 
Олександрівна 

packan@tdmu.edu.ua

кандидат фармацевтичних наук, 
доцент

Коробко Дмитро Борисович
тел.: (0352) 52-39-27
kodibo@tdmu.edu.ua

зАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат фармацевтичних наук, 

доцент
Бердей Ігор Іванович 

berdej@tdmu.edu.ua
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Адреса: вул. Коцюбинського, 3, навчальний корпус № 7, м. Тернопiль    
Тел.: +38 (0352) 43-09-27, 52-05-84, факс: +38 (0352) 43-09-27,  

е-mail: nursing@tdmu.edu.ua

НаВЧаЛЬНО-НаУКОВИй  
ІНсТИТУТ медсесТРИНсТВа

ДИРЕКТОР
Навчально-наукового  

інституту медсестринства
доктор педагогічних наук, професор 

Ястремська Світлана Олександрівна
тел.: (0352) 43-09-27 

yastremska@tdmu.edu.ua

зАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
кандидат медичних наук, доцент 

Даньчак Світлана Володимирівна 
danchak@tdmu.edu.ua
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УЧасТЬ сТУдеНТІВ  
У дІЯЛЬНОсТІ  
УНІВеРсИТеТУ

СТУДЕНТИ Є ЧЛЕНАМИ:

 ● групи сприяння академічній доброчесності;
 ● ради із забезпечення якості освіти університету;
 ● комісій із забезпечення якості освіти факультетів; 
 ● стипендіальної комісії університету;
 ● вчених рад університету, факультетів;
 ● трудового колективу університету, факультетів.

СТУДЕНТИ РАзОМ з АДМІНІСТРАЦІЄю  
ТА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ
СКЛАДОМ зДІЙСНююТЬ:

 ● оцінювання здобувачами вищої освіти якості 
освітньої діяльності;

 ● поселення в гуртожитки;
 ● переведення, відрахування та поновлення  

студентів у ТНМУ;
 ● призначення академічних стипендій;
 ● визначення основних напрямків діяльності 

університету: організація освітнього процесу,  
затвердження освітніх програм та навчальних 
планів, обрання завідувачів кафедр, професорів 
і доцентів.
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НОРмаТИВНО-пРаВОВа  
баЗа РеГУЛюВаННЯ  

ОсВІТНЬОГО пРОЦесУ

Освітній процес в університеті 
здійснюється  відповідно до  
законів України «Про вищу освіту»,
«Про освіту», «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності», постанов  Кабінету 
Міністрів України, наказів Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охоро-
ни здоров’я України, державних стандартів 
вищої освіти, інших актів законодавства 
України з питань освітньої діяльності, а  
також внутрішньоуніверситетських норма-
тивних документів, розташованих на офі-
ційному сайті університету.
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https://www.tdmu.edu.ua/dokumenty-yakymy-regulyuyetsya-osvitnij-protses/


сИсТема НаВЧаННЯ У ТНмУ

Розклад лекцій та практичних (семінарських) 
занять за стрічковою системою:

1-ша пара – 09:00–10:30 
2-га пара – 11:10–12:40 
3-тя пара  – 13:30–15:00 
4-та пара  – 15:40–17:10 
5-та пара  – 17:50–19:20

Розклад лекцій  
за методикою  «Єдиного дня»:

1-ша пара – 09:00–10:30 
2-га пара – 10:50–12:20 
3-тя пара – 12:40–14:10 
4-та пара – 14:30–16:00

Складові частини практичного заняття  
за методикою «Єдиного дня»:

Практична частина заняття – 09:00–11:15 
Година самостійної роботи студентів – 11:15–12:00 
Перерва – 12:00–12:30 
Семінарська частина заняття – 12:30–14:00 
Перерва – 14:00–14:15 
Контролююча частина заняття – 14:15–15:00

16



асУ
MOODLE

ЩО ТАКЕ АСУ?
Це автоматизована система управління, яка віддалено залучає 
студента через портал та додаток  в освітній процес.

АСУ надає доступ до робочого плану, розкладу, 
журналу, переліку вибіркових дисциплін, запи-
су на консультації. Також студент бачить пропу-
щені заняття, графік консультацій, поточну та 
підсумкову успішність.

Відеоінструкція з користування системою:

ЩО ТАКЕ MOODLE?

Це платформа дистанційної освіти, яка містить навчально- 
методичну інформацію (матеріали підготовки до лекцій,  
практичних (семінарських) занять, а також відеоматеріали 
та презентації). У системі Moodle проводиться тестовий конт-
роль знань та опитування стосовно якості викладання дисци-
плін, визначення кращих викладачів. Через власний універ-
ситетський акаунт студент отримує доступ до навчальних 
матеріалів, тестових завдань тощо свого курсу та спеціаль-
ності.

Відеоінструкція з користування системою:
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https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Instruktsiya-po-vhodu-v-SDO-Moodledlya-studentiv_new.pdf
https://drive.google.com/file/d/11KqL4tUoX2Bzp0MjdDYghYFwRfxEb9qk/view


ЦЕНТР СИМУЛЯЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

Метою центру є вдосконалення знань і  
практичних навичок студентів  шляхом  
моделювання різних невідкладних станів 
з використанням  тренажерів-симуляторів, 
манекенів, віртуального програмного за без-
печення та стандартизованих  пацієнтів.

Адреса: вул. Чехова, 3, м. Тернопіль           
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https://stc.tdmu.edu.ua/


Вибіркові 
дисципліни
Як зареєструватись?

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору  
студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані  
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)  
компетенцій за спеціальністю.

Ознайомитися з каталогом вибіркових 
дисциплін за QR-CODE.

При виникненні запитань звернутися 
до відповідального за вибіркову  
дисципліну на кафедрі.

Обрати вибіркові дисципліни 
на наступний навчальний 
семестр.

Написати заяву та 
подати інспектору 
свого курсу.

1
2

3
4

Перелік 
вибіркових 

дисциплін

19

https://www.tdmu.edu.ua/katalog-vybirkovyh-dystsyplin/


Міжнародна академічна 
мобільність
Навчаючись у ТНМУ, студенти мають можливість брати 
участь у програмах студентського академічного обміну, 
зокрема в програмі семестрового/річного навчання 
на навчально-клінічних базах закордонних універси-
тетів-партнерів, як у рамках прямих угод, так і за про-
грамою Erasmus+. Участь у цих проектах дає студентові 

можливість навчатись у кращих світових університетах 
та клініках, здобути цінний досвід, удосконалити 

свої професійні навички і знайти нових друзів  
за кордоном.

Відділ міжнародних зв’язків 
майдан Волі, 1

(0352) 52-78-54 
irof@tdmu.edu.ua 
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Виробнича практика 
студентів

Головне завдання виробничої практики – за-
кріплення знань, одержаних у процесі навчання, 
засвоєння і вдосконалення практичних навичок 
в умовах майбутньої діяльності на базі  закладів 
охорони здоров’я, аптек тощо. Підсумком є сума 
оцінок за практичну роботу та тестового контро-
лю у вигляді диференційованого заліку.

Оцінка за виробничу практику вра-
ховується при призначенні стипендії 
разом з оцінками за іспити та 
інші диференційовані заліки.

Відділ виробничої практики 
студентів – майдан Волі, 1 

Тел.: (0352) 52-64-62 
E-mail: praktuka@tdmu.edu.ua 

з видами виробничої практики 
можна ознайомитися тут. 21

https://practice.tdmu.edu.ua/pro-nas


Військова підготовка 
за програмою  
офіцерів запасу

для вступу на підготовчу 
програму офіцерів запасу:

Для чоловіків мати приписне свідоцтво  
з зазначеною придатністю до військової служби

Обов’язково пройти військово-лікарську комісію 
(ВЛК) у військкоматі

Надати заяву на ім’я декана свого факультету

Скласти вступні іспити (нормативи фізичної 
підготовки дівчат і хлопців, теоретичне та 
практичне тестування з допризовної  
підготовки)

Пройти професійно-психологічний 
відбір 

1

2
3
4

5
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https://emmt.tdmu.edu.ua/navcalno-naukovi-instituti/vijskova-pidgotovka-za-programou-oficeriv-zapasu


сТУдеНТсЬКа НаУКа

НаУКОВІ пРОГРамИ
Для оптимізації студентської наукової роботи  
діють дві програми: «Студентська наука і  
профорієнтаційне навчання» і «Студент –  
майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». 
Щороку в цих програмах беруть участь майбутні  
дослідники, що знаходить своє відображення  
в їхніх наукових працях.

Наукове товариство студентів (НТС) об’єднує тих, 
хто робить перші кроки на ниві науки. Ви навчи-
теся писати й захищати свої наукові здобутки, 
знайдете колег-однодумців, розкриєте лідерські  
та комунікативні навички.  
Щороку у Міжнародному медичному конгресі  
студентів і молодих вчених, який організовує НТС, 
бере участь велика кількість науковців-студентів  
не тільки з нашого університету, але й із  
навчальних медичних закладів з усієї України.
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МІжНАРОДНІ СТУДЕНТСЬКІ
ЛІТНІ ШКОЛИ – TERISS

TERISS – це унікальний міжнародний освітньо-розважальний 
проект для студентів-медиків з усього світу.

  Саме тут можна:
 ● познайомитись із представниками закордонних зВО 

й обмінятися досвідом студентської наукової  
та практичної роботи;

 ● долучитися до майстер-класів і тренінгів від провідних 
фахівців системи охорони здоров’я України та закордону;

 ● спробувати себе у ролі командного учасника під час 
тренінгу «Medicine of emergency states»;

 ● сплавлятися по Дністру – одній із найдовших річок України, 
поринути в атмосферу коворкінгу та нетворкінгу разом 
із представниками медичних університетів з різних  
куточків світу;

 ● поїхати на TERISS раз та стати частинкою інтернаціональної 
сім’ї на все життя.

Тел.: (0352) 52-78-54 
E-mail: irof@tdmu.edu.ua24

https://teriss.tdmu.edu.ua/about-us/what-is-teriss


БІБЛІОТЕКА ТНМУ
Бібліотека не просто місце книговидачі та книго-
зберігання, а навчально-науковий центр університету, 
що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами, 
забезпечує швидкий і зручний доступ до них,  
знаходиться в центрі академічного та дослід ницького 
процесів у ТНМУ. Бібліотека органічно поєднує  
традиційні та новітні інформаційні ресурси.

Як дізнатися про новини бібліотеки?Графік роботи:
ЧИТАЛЬНИЙ зАЛ (головний корпус бібліотеки, 
вул. Січових Стрільців, 8):

 ● понеділок–п’ятниця: 09:30–21:00;
 ● субота, неділя: 12:00–20:00.

АБОНЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОї ЛІТЕРАТУРИ  
(головний корпус бібліотеки,  
вул. Січових Стрільців, 8):

 ● понеділок–п’ятниця: 09:30–18:00;
 ● субота, неділя – вихідні дні.

АБОНЕМЕНТ НАУКОВОї ЛІТЕРАТУРИ  
(головний корпус бібліотеки,  
вул. Січових Стрільців, 8):

 ● понеділок–п’ятниця: 09:00–18:00;
 ● субота, неділя – вихідні дні.

АБОНЕМЕНТ ІНОзЕМНИх СТУДЕНТІВ
(вул. живова, 3, гуртожиток № 1):

 ● понеділок–п’ятниця: 12:00–20:00;
 ● субота, неділя – вихідні дні.

ФІЛІАЛ ЧИТАЛЬНОГО зАЛУ  
(вул. Коцюбинського, 18, гуртожиток № 3):

 ● понеділок–п’ятниця: 12:00–20:00;
 ● субота, неділя – вихідні дні.

У період канікул, святкові та передсвяткові дні  
бібліотека обслуговує читачів за окремим графіком. 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 8, м. Тернопіль, 46001   
Тел./факс: (0352) 52-61-07, е-mail: lib@tdmu.edu.ua

Книги і навчальні матеріали також можна придбати 
в кіоску «Укрмедкнига» за адресою: майдан Волі, 1. 25

https://library.tdmu.edu.ua/


Стипендії  
та відзнаки

 ● академічні стипендії;
 ● соціальні стипендії;
 ● стипендії Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України;

 ● іменні стипендії Григорія і Євдокії Шумки для студентів  
ННІ медсестринства;

 ● іменні стипендії родини Кінащуків для підтримки кращих 
студентів IV курсу медичного факультету;

 ● премія переможцям конкурсу «Студент року ТНМУ»  
       у номінаціях: 

 – «за відмінні успіхи у навчанні»;
 – «за вагомі досягнення в науковій роботі» 
(премія імені І. Горбачевського);

 – «за активну громадянську позицію»;
 – «за вагомі досягнення в розвитку культури»;
 – «за вагомі досягнення у спорті»;
 – «за активну волонтерську діяльність». 
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Студентський 
парламент
Студентський парламент – виконавчий орган студент-
ського самоврядування, який репрезентує позицію  
молоді в різних сферах освітньої діяльності, бере активну 
участь в організації і проведенні заходів, які покликані 
всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, 
спортивній та творчій активності студентів.

 ● Це організація, яка залучає студентів до участі в житті 
університету, міста, країни.

 ● Місце, де можна знайти однодумців та хороших друзів.
 ● Чудовий майданчик для розвитку в різних сферах  
діяльності та перспектива відкрити в собі нові 
можливості.

Усі студенти, що навчаються в університеті, 
можуть  обирати та  бути обраними до скла-
ду Студентського парламенту. Вибори прохо-
дять шляхом прямого таємного голосування.

ПРОПОНУЙ

ДІЙ

ПРАЦюЙ
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Центр виховної роботи 
та культурного  
розвитку

Якщо ви танцюєте або співаєте,  малюєте чи 
декламуєте, маєте бажання  розвинути свої  
таланти, організувати власні або  долучитися до 
університетських  волонтерських,  громадських, 
просвітницьких проектів, запрошуємо до нас!  
вечорниці та українські свята, квести та  
змагання, хор, театр, КвК – це лише короткий 
перелік активностей  центру.

Адреса: майдан Волі, 1, каб. 334
E-mail: cultural_center@tdmu.edu.uа

Зведений хор викладачів та студентів ТНМУ   
Керівник Бідованець Тарас Юліанович. 
bidovanets@tdmu.edu.ua
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сИсТема НасТаВНИЦТВа
студентський  
менторський корпус

Інститут кураторів

Ментор – це студент старшого курсу, який  
розуміє труднощі, з якими стикається кожен 
першокурсник, може передбачити перші  
помилки, а головне  – порадити, як  навчатися, 
організувати своє дозвілля, взяти участь у  
різноманітних активностях університету.

Куратор – це викладач, який: 
• сприяє швидкій адаптації студента

в академічному середовищі;
• ознайомлює з особливостями роботи

університету;
• залучає студентів групи до університетських

заходів та  роботи наукового товариства
студентів;

• ознайомлює із нормативноправовими
матеріалами, що регламентують
організацію навчального процесу за
кредитномодульною системою;

• надає рекомендації щодо формування
індивідуальних навчальних планів
й організації самостійної роботи;

• забезпечує контакт із батьками студентів
академічної групи, інформування їх про
успіхи та труднощі у навчанні студентів.

Тьюторство
Представники цього об’єднання допомагають 
своїм товаришам у навчанні. Кращі й успіш
ні студенти готують відеолекції, навчальні 
матеріали та ознайомлюють із ними інших. 
У форматі колективних  занять й обговорень 
тьютори полегшують процес навчання та під
готовки до іспитів, етапів єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту,  опрацьовують склад
ні питання, уточнюють незрозумілі моменти. 29
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 Волонтерський рух
Робота лікаря – це не тільки велика відповідальність,  
а й задоволення від того, що є можливість творити  
багато добрих справ, допомагати ближнім і  зростати 
не тільки професійно, а й духовно. Саме тому в 
університеті успішно працює волонтерський рух. До 
числа волонтерів входять сотні студентів, у тому чис-
лі іноземці. Майбутні медики ведуть просвітницьку  
роботу, допомагають українським військовим, лю-
дям із соціально незахищених верств населення, з 
обмеженими можливостями, дітям-сиротам, опіку-
ються людьми похилого віку тощо.
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Творчий колектив
запрошуємо всіх охочих стати учасниками 
«Творчого колективу»! Це саме те коло, в  якому 
таланти по-справжньому цінують, дарують 
 натхнення та допомагають відшукати в собі 
нові можливості!

Тут знайдеться місце і для мрійника, що  ховає 
свої оповідання та вірші у шухляду, і для експре-
сивного ютюбера, який давно шерить кавери 
на своєму каналі. Гумор та хореографія також 
за ними!

Онлайн- та офлайн-концерти, літературно- 
музичні вечори, челенджі, майстер-класи, 
 творчі конкурси – усе це та багато іншого 
втілює «Творчий колектив». Це ще одне чудове 
місце, щоб зробити своє студентське життя ще 
яскравішим та неповторним!

Театральний гурток 
«арт–драма»

Театральна студія розвиває безліч умінь. 
Не лише загальновідомі – чітку дикцію, 
впевненість у собі, вміння керувати  
собою, це можливість краще збагнути 
людську природу, вміння бачити прихова-
ну сутність речей, сприймати світ через 
призму барв.

Студенти-гуртківці фантастично і натхнен-
но перевтілюються в інших персонажів, 
але ніколи не втрачають своєї інди віду-
альності. Обов’язково відвідуйте їхні ви-
стави – і Ви будете вражені тим, які талан-
ти навчаються у нашому університеті.
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OUTLOOK
Це команда креативних, розумних, творчих студентів, які 
об’єдналися заради створення студентського влогу, що на 
сьогодні вийшов на всеукраїнський рівень. Це майданчик 
для об’єднання не лише студентів різних курсів, факуль-
тетів і спеціальностей, а й загалом студент ського активу з 
викладачами, представниками адміністрації університету, 
відомими людьми та навіть з громадськими активістами 
міста, країни.

Серед проектів – онлайн-лекції з  відомими 
лікарями, серія публікацій і тематичних 
 навчальних відеороликів на важливу  медичну 
та соціальну тематику, допомога у вивченні 
 англійської медичної термінології й у підго товці 
до іспиту «Крок», виховні та просвітницькі лекції  
в школах для різних вікових категорій.
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спОРТИВНе ЖИТТЯ ТНмУ

Здоровий спосіб життя та фізична активність – гасло   
Центру спортивної роботи. До послуг студентів сучасні тре-
нажери, досвідчені тренери та інструктори, різноманітні 
спортивні майданчики.

в університеті діють секції: футболу, волейболу,  баскетболу, 
бадмінтону, атлетичної гімнастики, тенісу, настільного  
тенісу, чирлідингу, йоги, шахів, регбі, спортивних танців.

Для студентів працюють:

 ● Спортивний та гімнастичний зал 
вул. М. Коцюбинського, 3

 ● Тренажерні зали 
гуртожиток № 1, вул. А. Живова, 3 
гуртожиток № 4, вул. Клінічна, 2

 ● Басейн, тенісний корт, стадіон, 
спортивні майданчики 
НОК «Червона калина»

 ● Танцювально-репетиційний зал 
вул. Ю. Словацького, 2
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сТУдеНТсЬКе мІсТеЧКО

Понад 1,5 тисячі студентів університету проживають 
у 4-х гуртожитках. Гуртожитки є коридорного і блоч-
ного типів з кімнатами для 2–3–4 осіб.

У студмістечку функціонують 2 спортивні майданчи-
ки, бібліотека, 3 спортивні за ли, об’єкти громад-
ського хар чу ван ня, медичного та побутового обслу-
говування.

У кожному гуртожитку є спеціальні кімнати, де сту-
денти мають можливість навчатися, проводити різні 
культурно-масові заходи.

У гуртожитках діють правила проживання, які є 
обов’язковими для кожного. Детально ознайомити-
ся з ними можна на сайті університету.

адреси гуртожитків:
 ● № 1, вул. А. живова, 3;
 ● № 2, вул. А. живова, 5;
 ● № 3, вул. М. Коцюбинського, 18а;
 ● № 4, вул. Клінічна, 2.
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КОмпЛеКс 
сТУдеНТсЬКОГО
хаРЧУВаННЯ

Студентське харчування об’єднує великий сучасний 
комплекс з кафе, їдалень і буфетів, які забезпечують 
смачну та корисну їжу, комфорт і відпочинок студентів.

їдальня № 1 
вул. А. живова, 5  

Тел.: (0352) 25-79-11

Години роботи 
пн.–пт.: 9:00–19:00 

сб.–нд.: вихідні

Бістро «APPENDIX» 
вул. Руська, 12

їдальня № 2 
вул. М. Коцюбинського, 18а  

 Тел.: (098) 910-88-91

Кафе «Ескулап» 
майдан Волі, 1  

Тел.: (096) 943-69-23

Кафе «Панацея» 
вул. М. Коцюбинського, 3  

 Тел.: (098) 128-25-93

Години роботи 
пн.–пт.: 9:00–17:00 

сб.–нд.: вихідні
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медИЧНа дОпОмОГа

Медичну допомогу, консультацію ліка-
ря, спрямування до спеціаліста, на 
 аналізи чи обстеження студенти універ-
ситету можуть отримати у медпункті, 
який має зручне розташування та ком-
фортні  умови.

E-mail: mpukr@tdmu.edu.ua 
E-mail: mpinoz@tdmu.edu.ua 

Години прийому :
Понеділок–четвер  10:00–18:00 
П’ятниця  10:00–18:00

гуртожиток № 1, вул. А. живова, 1 
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служба підтримки 
осіб з особливими 
потребами

Центр протидії 
дискримінації  
та домаганням

Студенти з обмеженими можливостями є рівноправними 
учасниками навчального процесу в Тернопільському націо-
нальному медичному університеті імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України, для яких надаються такі ж освітні послуги, 
як і для всіх інших студентів. Якщо у вас є інвалідність або 
проблеми зі здоров’ям, вам може знадобитися певна до-
помога, щоб ви могли максимально використати своє на-
вчання в ТНМУ. Це може включати альтернативні заходи 
щодо складання іспиту чи іншого оцінювання.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України  створює і підтримує освітнє, робоче та 
життєве середовище,  вільне від дискри мінації і переслідування. 
 Політика  закладу  забороняє таку дискримінацію та переслідуван-
ня й  поширюється на всіх учасників університетської спільноти. 
Центр протидії дискримінації та домаганням реагує на всі зви -
нувачення у дискримінації, домаганнях, переслідуванні, булінгу 
(цькуванні) і вживає заходів для запобігання цим явищам.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПСИхОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ:

 ● консультативна допомога – надання психологічної допомоги в 
стресових ситуаціях;

 ● профілактична діяльність – запобігання процесам дез адаптації, 
формування конструктивних стратегій особистісної адаптації;

 ● просвітницька діяльність – підвищення психологічної культури 
усіх учасників навчально-виховного процесу;

 ● психодіагностична робота – психологічне дослідження студентів, 
викладачів і співробітників, груп і колективів (за запитом).

Запис на консультацію в офлайн-  
та онлайн-форматах:

+38 067 789 94 10  
тетяна Гусєва

+38 097 500 69 24  
людмила Богуцька

група у Viber – «Ресурсна лабораторія» (097 500 69 24),  
група у ФБ – «Підтримка онлайн» (067 789 94 10). 
Наша скринька – psycentr@tdmu.edu.ua. 

Дбайте про себе і, головне,   
залишайтеся спокійними!

працюють:
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Навчально-оздоровчий 
комплекс  
«Червона калина»
На території комплексу до послуг гостей 3 великих корпуси, 
серед яких 1 адмiнiстративний, 2 спальнi, та 4 окремі  
будиночки по 3–4 кiмнати. Працюють конгрес-центр, готель, 
комплекс харчування, профілакторій для оздоровлення  
студентів. Для активного дозвілля — тренажери і спортивні 
майданчики, тенісний корт, волейбольне та футбольне поля, 
більярдна, відкритий басейн.

Планово-фінансовий відділ (0352) 25-09-29 
НОК «Червона калина» (03551) 6-14-07

смт Дружба, 
Теребовлянський район, 
Тернопільська область
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КаРТа РОЗТашУВаННЯ
ГУРТОЖИТКІВ Та КОРпУсІВ

Віртуальний тур  
університетом
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Навчально-науковий інститут морфології
 ● Кафедра анатомії людини
 ● Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом  

та судовою медициною
 ● Кафедра гістології та ембріології
 ● Кафедра медичної інформатики
 ● Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії (вул. Глибока 19а)

вул. Руська, 12

вул. Ю. Словацького, 2

Навчально-науковий інститут медико-бiологiчних проблем
 ● Кафедра медичної біології
 ● Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
 ● Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
 ● Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я  

(вул. Клінічна, 2, вул. М. Коцюбинського, 3 (спортивний корпус))
 ● Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

майдан Волі, 1

Навчально-науковий інститут фармакологiї, гiгiєни та медичної  
біохімії iменi М. П. Скакуна

 ● Кафедра медичної біохімії
 ● Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
 ● Кафедра загальної гігієни та екології

Навчально-науковий інститут моделювання та аналiзу  
патологiчних процесiв

 ● Кафедра патологічної фізіології
 ● Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 ● Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
 ● Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
 ● Кафедра української мови
 ● Кафедра іноземних мов
 ● Кафедра патологічної фізіології (вул. Чехова, 3)

вул. Гетьмана Дорошенка, 7

  Віртуальний тур університетом
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вул. М. Коцюбинського, 3

вул. Р. Купчинського, 14

Навчально-науковий інститут медсестринства
 ● Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду  

за хворими

Тернопільська комунальна міська лікарня № 2
 ● Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
 ● Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики 

сімейної медицини
 ● Кафедра хірургії ФПО
 ● Кафедра терапії та сімейної медицини ФПО
 ● Кафедра акушерства та гінекології ФПО

вул. Р. Купчинського, 8

Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер (ТОКОД)
 ● Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної  

медицини

вул. Клінічна, 1
Тернопільська університетська лікарня

 ● Кафедра внутрішньої медицини № 1
 ● Кафедра внутрішньої медицини № 2
 ● Кафедра внутрішньої медицини № 3
 ● Кафедра функціональної і лабораторної діагностики
 ● Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 ● Кафедра хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією  

      імені Л. Я. Ковальчука
 ● Кафедра хірургії № 2
 ● Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
 ● Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
 ● Кафедра оториноларингології та офтальмології
 ● Кафедра педіатрії ФПО 

вул. Князя Острозького, 39

Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер
 ● Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними  

та венеричними хворобами

42



вул. М. Пирогова, 16а
Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення

 ● Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними  
та венеричними хворобами

вул. Тролейбусна, 14

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня
 ● Кафедра неврології
 ● Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

вул. Акад. Сахарова, 2
Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня

 ● Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
 ● Кафедра педіатрії № 2

вул. Шпитальна, 2

 Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги
 ● Кафедра загальної хірургії

вул. Замкова, 10
Тернопільська комунальна міська лікарня № 2

 ● Кафедра акушерства та гінекології № 1
 ● Кафедра акушерства та гінекології № 1

вул. Волинська, 40
Тернопільська міська комунальна лікарня № 3

 ● Кафедра медичної реабілітації

Фармацевтичний факультет
 ● Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків
 ● Кафедра фармацевтичної хімії
 ● Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
 ● Кафедра клінічної фармації
 ● Кафедра загальної хімії

вул. Чехова, 3
Стоматологічний факультет

 ● Кафедра хірургічної стоматології
 ● Кафедра терапевтичної стоматології
 ● Кафедра дитячої стоматології
 ● Кафедра ортопедичної стоматології

вул. Руська, 36
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еКсТРеНІ КОНТаКТИ
101 – Пожежна допомога
102 – Полiцiя
103 – Швидка медична допомога
104 – Аварiйна служба газової мережi
109 – Довідкова служба
112 – Центр громадської безпеки (унiверсальний)
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