
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и и  
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МШІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

березня 2022 року

Н А К А З

Тернопіль № iO S

Про затвердження рішення вченої ради від 29.03.2022 р.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення вченої ради від 29.03.2022 р. з питань:
1.1. Звіт про роботу факультету іноземних студентів (додаток 1).
1.2. Звіт про роботу стоматологічного факультету (додаток 2).
1.3. Про видавничу діяльність співробітників університету та про роботу 

видавництва “Укрмедкнига” (додаток 3).
2. Затвердити і ввести в дію:

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню випускників 
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України,

Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації 
випускників у Тернопільському національному медичному університеті імені
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України в умовах воєнного 
стану.

3. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 року 
№316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні за спеціальностями галузі :1нань 22 “Охорона здоров’я” в 
умовах воєнного стану» внести зміни до навчальних планів 2021-2022 навчального 
року, зокрема:

перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів ступеня вищої освіти не проводити, а перенести на 2022-2023 
навчальний рік. Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року 
навчання на четвертий рік здійснювати за результатами семестрового контролю 
знань;

об’єктивний структурований клінічний іспит для студентів не 
випускових курсів перенести на осінній семестр 2022-2023 навчального року;

другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводити та 
вилучити з навчальних планів 2021-2022 навчального року;

атестацію здобувачів вищої освіти, які випускаються у 2022 році 
провести в дистанційному форматі у формі комплексного практично-орієнтованого 
кваліфікаційного іспиту та/або захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.



зокрема: атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня 
освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності «Медицина» 
провести у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту; 
атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми «Стоматологія» спеціальності «Стоматологія» 
провести у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту; 
атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми «Фармація» спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» провести • у формі комплексного практично-орієнтованого 
кваліфікаційного іспиту або захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи;
атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми «Фізична терапія» спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія» провести у формі комплексного практично-орієнтованого
кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи;
атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» спеціальності «Громадське 
здоров’я» провести у формі комплексного практично-орієнтованого
кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи;
атестацію здобувачів ступеня вищої освіти другого (магістерського) рівня
освітньо-професійної програми «Сестринська справая» спеціальності
«Медсестринство» провести у формі захисту кваліфікаційної (магістерської) 
роботи.

4. Затвердити наступних голів екзаменаційних комісій з проведення 
атестації здобувачів вищої освіти у 2022 році:

З спеціальності 222 «Медицина» (другого магістерського рівня вищої 
освіти) -  Д.М.Н., професора кафедри хірургії факультету післядипломної освіти 
В.Б. Гощинського;

З спеціальності 221 «Стоматологія» (другого магістерського рівня 
вищої освіти) -  Д.М.Н., професора, завідувача кафедри терапевтичної стоматології 
М.А. Лучинського;

З спеціальності 226 «Фармація» (другого магістерського рівня вищої 
освіти) -  к.ф.н., доцента, кафедри управління та економіки фармації з технологією 
ліків Г.Р. Козир;

З спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (перший 
бакалаврський та другий магістерський рівні вищої освіти) -  д.м.н., професора, 
завідувача кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги М.І. Шведа;

З спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (другий магістерський 
рівень вищої освіти) -  Д.М.Н., професора, кафедри загальної гігієни та екології О.В. 
Лотоцьку;



з спеціальності 223 «Медсестринство» (перший бакалаврський та 
другий магістерський рівні вищої освіти) -  Д.М.Н., професора, завідувача кафедри 
дитячих хвороб з дитячою хірургією О.Р. Боярчук;

З спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізація «Парамедик» 
(перший бакалаврський рівень вищої освіти) -  д.м.н., професора, завідувача 
кафедри вищої медеестринеької освіти, догляду за хворими та клінічної імунології
І.Я. Господарського.

5. Видати дипломи доктора філософії:
- Огінській Н.Ві (ДР № 003739) відповідно до наказу МОН України № 89

від 01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.046,
- Бучку П.1. (ДР № 003956) відповідно до наказу МОН України № 89 від

01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.045,
- Карелу О.І. (ДР № 003955) відповідно до наказу МОН України № 89 від

01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.043,
- Грабчаку С.О. (ДР № 003954) відповідно до наказу МОН України № 89 від

01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.042,
- Іваеюк І.М. (ДР № 003952) відповідно до наказу МОН України № 89 від

01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.040,
- Горбань 1.1. (ДР № 003953) відповідно до наказу МОН України № 89 від

01.02.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.041.
6. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора закладу вищої 

освіти з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.

Ректор
закладу вищої освіти

Проректор закладу вищої освіти 
з науково-педагогічної 
роботи

Учений секретар

Начальник юридичного відділу 

Завідувач канцелярії

Михайло Корда

Аркадій ШУЛБГАИ

Ілля ГЕРАСИМЮК

Тарас БОРИС
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Рішення
вченої ради Тернопільського національного медичного університету 

імені 1. Я. Горбачевського МОЗ України від 29 березня 2022 року 
з питання «Звіт про роботу факультету іноземних студентів»

1. Постійно поновлювати матеріали до практичних занять на сторінках 
кафедр факультету у СДО “Moodle”

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету
Термін виконання: протягом року
2. Викладачам кафедр постійно удосконалювати рівень володіння 

англійською мовою, практикувати отриманням міжнародних сертифікатів.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
3. Викладачам кафедр факультету здійснювати публікацію матеріалів 

наукових досліджень у виданнях, які індекеуються у міжнародних наукометричних 
базах Scopus, Web-sciense.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
4. Забезпечити участь студентів факультету у студентських наукових 

програмах, роботі конгресів, конференцій, у тому числі міжнародних.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заетупники декана.
Термін виконання: протягом року.
5. З метою роз’яснення правил поведінки новим іноземним студентам та 

слухачам підготовчого відділення забезпечити обов’язкове вручення пам’ятки 
“Правила поведінки” при поступленні до університету.

Відповідальні: декан, відповідальний секретар приймальної комісії.
Термін виконання: для студентів першого курсу до 01.11.22 р. (зимовий набір 

до 01.03.23 р.), для слухачів підготовчого відділення -  протягом року.
6. З метою ознайомлення із умовами проживання іноземних студентів та 

дотриманням протиепідемічних заходів проводити регулярне відвідування 
гуртожитків №1 та №2.

Відповідальні: заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
7. Здійснювати організацію благодійних, культурно-виховних заходів та 

сприяти волонтерській роботі серед іноземних студентів.
Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.
8. З метою збільшення контингенту іноземних студентів здійснювати поїздки 

в країни Європи, Африки та Азії для рекламування освітніх послуг ТДМУ; 
проводити семінари, зустрічі з абітурієнтами, розміш,увати інформацію ш,одо 
університету в друкованих та електронних виданнях.

Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.

Додаток 1



9. Розвивати співпрацю із компаніями, що рекрутують студентів. Залучати 
випускників-іноземців для рекламування університету піеля їх повернення на 
батьківщину.

Відповідальні: декан, заетупники декана
Термін виконання: протягом року.
10. Поетійно поновлювати еайт факультету іноземних студентів інформацією 

щодо навчальної, наукової та виховної діяльності; своєчасно висвітлювати 
інформацію щодо важливих подій із використанням сайтів університету та 
факультету.

Відповідальні: декан, заступники декана.
Термін виконання: протягом року.



Додаток 2

Рішення
вченої ради Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України від 29 березня 2022 року 
з питання «Звіт про роботу стоматологічного факультету»

1. При організації навчально-методичної роботи на стоматологічному 
факультеті дотримуватися закону України «Про вищу освіту»; чинного 
законодавства та «Положення про організацію освітнього процесу в 
Тернопільському національному медичному університеті імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Відповідальні: завідувачі кафедр, декан стоматологічного факультету.
Термін виконання: постійно.
2. Щорічно проводити перегляд, оновлення та затвердження ОПП 

«Стоматологія» з урахуванням результатів обговорення та рецензій-відгуків 
стейкхолдерів.

Відповідальні: гарант ОПП «Стоматологія», декан стоматологічного 
факультету. ^

Термін виконання: до 15.04.2022 р.
3. Щорічно оновлювати каталог вибіркових дисциплін з урахування 

вибору студентами попереднього року навчання.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 15.10.2022 р.
4. Провести атестацію випускників стоматологічного факультету 2022 

року відповідно до вимог постанови КМ України № 334 «Про затвердження 
Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я».

Відповідальні: декан стоматологічного факультету, завідувачі кафедр.
Термін виконання: червень 2022 року.
5. Розробити та запровадити дієві заходи з підготовки студентів до 

складання у 2022 році складових І етапу СДКІ- «Крок-1 Стоматологія», 
«Англійська мова професійного спрямування» та II етапу -  «Крок-2. 
Стоматологія». Збільшити кількість навчальних ректорських контрольних робіт та 
консультацій.

Відповідальні: декан стоматологічного факультету, завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом навчального року.
6. З метою активізації наукової роботи студентів залучати студентів до 

участі у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та «Студент- 
майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Відповідальні: завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу кафедр.
Термін виконання: постійно.



7. Забезпечити активну участь студентів-науковців факультету у XXVI 
Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, а також у 
наукових форумах інших ЗВО.

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори студентських наукових гуртків 
кафедр.

Термін виконання: до 05.04.2022 р.
8. Викладачам кафедр збільшити кількість публікацій у наукових 

журналах, ндо цитуються у наукометричних базах Scopus Web of Science.
Відповідальний: завідувачі кафедр.
Термін виконання: протягом року.
9. З метою забезпечення належного фахового рівня викладання 

профільних дисциплін та виконання лікарського навантаження, викладачам 
випускових кафедр регулярно проходити курси спеціалізації та тематичного 
вдосконалення відповідно за спеціалізацією.

Відповідальний: завідувачі кафедр, лікувальний відділ.
Термін виконання: постійно.



Рішення
вченої ради ТНМУ від 29.03.2022 р. з питання «Про видавничу 

діяльність співробітників університету та про роботу видавництва
«Укрмедкнига» за 2021 рік».

Додаток З

1. Видавничій раді при прийнятті підручників і посібників у 
роботу дотримуватись Положення про порядок підготовки- до видання 
навчальної та навчальної-методичної літератури в ТНМУ.

В і д п о в і д а л ь н і : рада, науковий керівник видавництва, авторський 
колектив.

Термін виконання: протягом року.
2. Кафедрам, у випадку відсутності на ринку необхідних для навчального 
процесу книг, відповідно до аналізу потреб запланувати етворення власних 
підручників та посібників і обґрунтувати ці потреби навчальному відділу.

Відповідальні: навчальний відділ, завідувачі кафедр, науковий керівник 
видавництва.

Термін виконання: протягом року.
3. Редакторам фахових наукових журналів, які видаються у видавництві при 
університеті, забезпечити подання та рецензування етатей з використанням 
можливостей платформи Open Journal Systems.

Відповідальні: редактори та відповідальні секретарі фахових журналів. 
Термін виконання: протягом року.

4. Проводити систематичну роботу, направлену на забезпечення високої 
видавничої та поліграфічної якості друкованої продукції.

Відповідальні: заступник ректора з видавничих питань, начальник
поліграфічного підрозділу.

Термін виконання: щоденно протягом року.
5. Відділу реклами і збуту видавництва працювати над збільшенням реалізації 
друкованої продукції, яка зберігається на складі, щоквартально проводити аналіз 
надходжень і збуту продукції.

Відповідальні: заступник ректора з видавничих питань, начальник відділу 
реклами та збуту.

Термін виконання: щоквартально протягом року.
6. Продовжувати співпрацю, поновляти і заключати угоди з книгарнями, 
приватними розповсюджувачами, навчальними закладами.

Відповідальні: заступник ректора з видавничих питань, начальник відділу 
реклами та збуту.

Термін виконання: протягом року.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з наукової 

роботи.


