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

УКРАЇНИ

НАКАЗ

квітня 2021 р. №

Про затвердження рішень вченої ради

НАКАЗУЮ:

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:
222 Медицина, ОПП «Лікувальна справа»;
222 Медицина, ОПП «Лікувальна справа» (нормативний термін навчання);
221 Стоматологія, ОПП «Стоматологія»;
221 Стоматологія, ОПП «Стоматологія» (нормативний термін навчання);
226 Фармація, промислова фармація, ОПП «Фармація»;
226 Фармація, промислова фармація, ОПП «Фармація» (заочна форма навчання);
229 Громадське здоров’я, ОПП «Громадське здоров’я»;
229 Громадське здоров’я ОПП, «Громадське здоров’я» (заочна форма навчання);
227 Фізична терапія, ерготерапія, ОПП «Фізична терапія» (бакалавр);
227 Фізична терапія, ерготерапія, ОПП «Фізична терапія» (магістр);
223 Медсестринство, спеціалізація «Екстрена медицина», ОПП «Парамедик» 
(бакалавр);
223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» (бакалавр) (2 роки навчання);
223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» (бакалавр) (4 роки навчання);
223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» (магістр).
227 Фізична терапія, ерготерапія (магістр)
223 «Медсестринство спеціалізація Парамедик (бакалвр).
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3. Затвердити навчальні плани 2018 року вступу за спеціальностями: медицина, 
стоматологія, фізична терапія, ерготерапія (магістри), фармація, промислова 
фармація, медсестринство (бакалаври, магістри).
4. Затвердити освітньо-професійні програми 2021 року другого 
(магістерського) рівня вищої освіти: «Лікувальна справа», «Стоматологія», 
«Фармація, промислова фармація», «Сестринська справа», «Фізична терапія»; 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фізична терапія», «Сестринська 
справа».
5. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
проф. І.М. Кліща.
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