
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ”

НАКАЗ

19 р. №

Про затвердження рішень Вченої ради

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення Вченої ради від 25 квітня 2019 року з питань:
1.1. «Готовність кафедр до державних випускних та перевідних іспитів, атестації 
випускників. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів» (додаток 1).
1.2. «Звіт про роботу факультету іноземних студентів» (додаток 2).
2. Затвердити і ввести в дію:
- «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (додається);
- «Положення про премію імені Івана Горбачевського ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (додається);
- «Положення про наукову комісію ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (додається).
3. Затвердити навчальні програми для магістрів громадського здоров’я: 

«Інформатизація та комунікації в громадському здоров’ї»;
«Промоція здоров’я»;
«Харчування і здоров’я»;
«Навколишнє середовище і здоров’я»;
«Моніторинг і профілактика здоров’я»;
«Епідеміологія неінфекційних захворювань,Ж розладів психіки, поведінки, 

самогубств»;
«Біостатистика. Статистика здоров'я населення»;
«Здоров'я населення та його основні детермінанти»;
«Основи епідеміології»;
«Основи громадського здоров’я (вступ до спеціальності)»;
«Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування»;
«Розробка та управління проектами»;
«Політика, етика, лідерство у громадському здоров’ї»;
«Епідеміологія інфекційних захворювань»;
«Правове забезпечення громадського здоров’я».

4. Затвердити робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік і періоди 
навчання та канікул:

Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади 
України. •

Галузь знань 22 Охорона здоров'я. Спеціальність 223 «Медсестринство». Перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти. Кваліфікація освітня «Бакалавр медсестринства» 
(денна форма навчання);
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Галузь знань 22 Охорона здоров’я. Спеціальність 223 «Медсестринство». Перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти. Кваліфікація освітня «Бакалавр медсестринства» 
(заочна (дистанційна) форма навчання);

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальність
222 Медицина;

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 
221 Стоматологія;

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 22 Охорона здоров'я, спеціальність 
228 Педіатрія;

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 
226 Фармація;

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 
Біологія;

Підготовки доктора філософії. Галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність
223 Медсестринство;

Спеціальності 229 Громадське здоров’я. Курс 1;
Спеціальності 229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання). Курс 1;
Підготовки бакалаврів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

спеціалізації «Фізична терапія». Курс 1;
Підготовки магістрів ЗФН спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 

спеціалізації «Фізична терапія». Курс 1;
Спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», бакалавр;
Спеціальності 222 Медицина. 1-4 курси;
Спеціальності 222 Медицина. Нормативний термін навчання. 2-3 курси; 
Спеціальності 221 Стоматологія. 1-4 курси;
Спеціальності 221 Стоматологія.Нормативний термін навчання.2-3 курси;
Спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Спеціалізації Фармація. 1-4 

курси;
Спеціальності галузі знань «Медицина»: 
Лікувальна справа. 5-6 курси;
Стоматологія. 5 курс; 
Спеціальності галузі знань «Фармація». 5 курс.
Встановити для студентів наступні періоди навчання та канікул:

Тривалість осіннього семестру з 1 вересня по 31 грудня;
Зимові канікули з 1 січня по 12 січня;
Тривалість весняного семестру з 13 січня по ЗО червня;
Літні канікули з 1 липня по 31 серпня.
5. Затвердити навчальні плани 2019 року вступу за спеціальностями: за 
спеціальностями: медицина, стоматологія, фізична терапія, ерготерапія (магістри), 
фармація, промислова фармація, медсестринство (бакалаври, магістри).

6. Затвердити «Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів 
«Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України».
7. Затвердити «Освітньо-професійні програми гіередатестаційного підвищення 
кваліфікації лікарів з хірургії, акушерства та гінекології, ортопедії і травматології, 
анестезіології, отоларингології, терапії, кардіології, медицини невідкладних станів, 
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неврології, педіатрії за спеціальністю «222 медицина» галузь знань «22 охорона 
здоров’я».

Затвердити освітньо-професійні програми 2019 року другого (магістерського) 
рівня вищої освіти: «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація, промислова 
фармація», «Сестринська справа», «Фізична терапія», «Громадське здоров’я»; першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти «Фізична терапія», «Сестринська справа».
8. Затвердити Кодекс честі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
9. Затвердити Ліцензійну справу і концепцію освітньої діяльності. Галузь знань 22 
Охорона здоров’я. Спеціальність 222 «Медицина». Третій (освітньо-науковий) рівень.
10. Змінити назву кафедр для приведення у відповідність до спеціальності:

«Фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання» на кафедру 
«Фізичної терапії, ерготерапії, та фізичного виховання». Викладачів кафедри «Фізичної 
реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання» перевести на кафедру «Фізичної 
терапії, ерготерапії, та фізичного виховання» зі збереженням попередньо укладених 
контрактів та строкових трудових угод.

«Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною 
статистикою» на кафедру «Громадського здоров’я та управління охороною здоров’я». 
Викладачів кафедри «Соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з 
медичною статистикою» перевести на кафедру «Громадського здоров’я та управління 
охороною здоров’я» зі збереженням попередньо укладених контрактів та строкових 
трудових угод.

«Оперативної хірургії та топографічної анатомії» на кафедру «Оперативної 
хірургії та клінічної анатомії». Викладачів кафедри «Оперативної хірургії та 
топографічної анатомії» перевести на кафедру «Оперативної хірургії та клінічної 
анатомії» зі збереженням попередньо укладених контрактів та строкових трудових угод. 
Організаційні заходи з перейменування кафедр розпочати з 27 червня 2019 року.
11. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 
роботи проф. А.Г. Шульгая.

Ректор М. Корда

ПОГОДЖЕНО: 

проректор з науково-педагогічної роботи 

в.о. начальника юридичного відділу 

завідувач канцелярії
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