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Тернопіль

Про затвердження рішення вченої ради від 26.04.2022 р.

НАКАЗУЮ: ^
1. Затвердити рішення вченої ради від 25.01.2022 р. з питаннь:

1.1. Готовніеть кафедр до проведення атеетації випуекників та перевідних
іспитів. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів (додаток 1).

1.2. Звіт про роботу фармацевтичного факультету (додаток 2).
2. Провести реорганізацію кафедри медицини катастроф та військової 

медицини і створити на її базі дві кафедри: медицини катастроф та військової 
медицини і кафедри екстреної та симуляційної медицини. Призначити до обрання 
за конкурсом в установленому заїконодавством порядку виконувачем обов’язки 
завідувача кафедри екстреної та симуляційної медицини проф. Гудиму А.А., а 
виконувачем обов’язки завідувача кафедри медицини катастроф та військової 
медицини доц. Лотоцького В.В. Організаційні заходи з реорганізації кафедри 
медицини катастроф та військової медицини та створення на її базі двох кафедр: 
медицини катастроф та військової медицини і кафедри екстреної та симуляційної 
медицини розпочати з 30 червня2022 року.

3. Затвердити оновлені та переглянуті за результатами громадського
обговорення.освітньо-професійні програми:

3.1.1. освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» (другий 
магістерський рівень вищої освіти)

3.1.2. освітньо-професійна програма «Стоматологія» (другий магістерський 
рівень вищої освіти)

3.1.3. освітньо-професійна програма «Фармація» (другий магістерський
рівень вищої освіти)

3.1.4. освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я» (другий
магістерський рівень вищої освіти)

3.1.5. освітньо-професійна програма «Фізична терапія» (перший
бакалаврський рівень вищої освіти)

3.1.6. 227 освітньо-професійна програма «Фізична терапія» (другий 
магістерський рівень вищої освіти)

3.1.7. 223 освітньо-професійна програма «Екстрена медицина» (перший 
бакалаврський рівень вищої освіти)

3.1.8. 223 освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (перший 
бакалаврський рівень вищої освіти)

3.1.9. освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (другий
магістерський рівень вищої освіти)



4. Затвердити робочі навчальні плани на 2022-2023 навчальний рік за 
наступними спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

222 Медицина освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»
222 Медицина НТН освітньо-професійна програма «Лікувальнасправа» 
221 Стоматологія освітньо-професійна програма «Стоматологія»
221 Стоматологія НТН освітньо-професійна програма «Стоматологія»
226 Фармація, промислова фармація (очна форма навчання) освітньо- 

професійна програма «Фармація»
226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) освітньо-- 

професійна програма «Фармація»
229 Громадське здоров’я (очна форма навчання) освітньо-професійна 

програма «Громадське здоров’я»
229 Громадське здоров’я (заочна форма навчання) освітньо-професійна 

програма «Громадське здоров’я»
227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) освітньо-професійна програма 

«Фізична терапія»
227 Фізична терапія, ерготерапія (магістр) освітньо-професійна програма 

«Фізична терапія»
223 Медсестринство (бакалавр) освітньо-професійна програма «Екстрена 

медицина»
223 Медсестринство (бакалавр, 4 роки навчання, денна ф.н.) освітньо- 

професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (бакалавр НТН, 2 роки навчання, денна ф.н.) освітньо- 

професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (бакалавр НТН, 2 роки навчання, дистанційна ф.н.) 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (бакалавр НТН, 2 . роки навчання, заочна ф.н.) 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (магістр, 2 роки навчання, денна ф.н.) оевітньо- 

професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (магістр, 2 роки навчання, заочна ф.н.) освітньо- 

професійна програма «Сестринська справа»
223 Медсестринство (магістр, 2 роки навчання, дистанційна ф.н.) освітньо- 

професійна програма «Сестринська справа».
5. Дозволити попередню експертизу докторських дисертацій:
- Гарапко Тетяни Василівни, рецензентами призначити проф. Пришляк А.М., 

проф. Коноваленка С.О., проф. Небесну З.М.;
- Боднара Петра Ярославовича, рецензентами призначити проф. Денефіль

О.В., проф. Гудиму А.А., проф. Криницьку І.Я.;
- Сірман Яни Вадимівни, рецензентами призначити проф. Бондаренка Ю.І., 

проф. Олещук О.М., проф. Гудиму А.А.
6. Затвердити теми докторських дисертацій:
- Гарапко Тетяни Василівни, «Зміни структурних компонентів селезінки та 

лімфатичних вузлів при дії‘глутамату натрію та їх корекції (експериментальне 
дослідження)» за спеціальністю 14.03.01 «нормальна анатомія»;



- Боднара Петра Ярославовича, «Патогенетичні аспекти тромбоембологенних 
ускладнень на фоні онкопатології» за спеціальністю 14.03.04 «патологічна 
фізіологія»;

- Сірман Яни Вадимівни, «Патофізіологічні механізми розвитку 
експериментальної непроліферативної діабетичної ретинопатії та обгрунтування 
способів її корекції».

7. Видати дипломи доктора філософії:
- Вівсяній Ірині Володимирівні (ДР № 004421). Відповідно до наказу МОН

України № 320 від 07.04.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 
58.601.049; - .

- Лисоконь Юлії Юріївні (ДР № 004422). Відповідно до наказу МОН України 
№ 320 від 07.04.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.050;

- Пелешок Катерині Євгенівні (ДР № 004423). Відповідно до наказу МОН 
України № 320 від 07.04.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 
58.601.051;

- Франчук Уляні Ярославівні (ДР № 004424). Відповідно до наказу МОН 
України № 320 від 07.04.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 
58.601.052;

- Хвалибозі Димитрію Володіїмировичу (ДР 004425). Відповідно до наказу 
МОН України № 320 від 07.04.2022 року і рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 
58.601.048;

8. Визнати освітній документ (сертифікат Західноафриканської старшої 
середньої школи) виданий Західноафриканською екзаменаційною комісією, 
Республіка Гана, на ім’я Афотей Ерік Одаі Джнр.

9. Канцелярії довести наказ до відома працівників
10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора закладу вищої 

освіти з науково-педагогічної 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 ШУЛЬГАЙ 

Ілля ГЕРАСИМЮК

Тарас БОРИС

^^^^^,^,е^^етяна БУНТ

Герасимюк 52-45-54



Додаток 1

Рішення вченої ради від 26.04.2022 р. з питання «Готовність кафедр до проведення 
атестації випускників та перевідних іспитів. Затвердження матеріалів і методики

проведення іспитів»
1. Затвердити методику проведення в дистанційному форматі атестації

здобувачів вищої освіти, які випускаються у 2022 році за спеціальностями та освітньо- 
професійними програмами:

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Фізична терапія», 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» на першому (бакалаврському) рівні 
провести у формі Ттрактично-орієнтованого іспиту із дисциплін «Неврологія та 
нейрохірургія (за професійним спрямуванням)», «Обстеження, методи оцінки та 
контролю при порушеннях функцій опорно-рухового апарату», «Основи кардіології та 
пульмонології» та визначення навички складання індивідуальних реабілітаційних 
програм при різних захворюваннях із заповненням карти індивідуальної реабілітаційної 
програми;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Фізична терапія», 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» на другому (магістерському) рівні провести 
у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з дисциплін: 
«Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату», «Фізична терапія у 
внутрішній медицині», «Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи», 
«Фізична терапія при захворюваннях нервової системи (в т.ч. з органічними ураженнями 
нервової системи у дітей)», визначення навички складання індивідуальних 
реабілітаційних програм при різних захворюваннях та захисту кваліфікаційної 
(магістерської) роботи;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Громадське
здоров’я», спеціальності «Громадське здоров’я» на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти провести у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту 
з дисциплін: «Біостатистика», «Навколишнє сере^овише і здоров’я», «Епідеміологія 
неінфекційних захворювань» та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Лікувальна
справа», спеціальності «Медицина» на другому (магістерському) рівні вищої освіти
провести у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з 
внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, гігієни та соціальної 
медицини і громадського здоров’я

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Фармація»,
спеціальності «Фармація, промислова фармація» на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти провести у формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту 
з управління та економіки у фармації, фармакогнозії, клінічної фармації, технології 
лікарських засобів та фармацевтичної хімії або захисту кваліфікаційної (магістерської) 
роботи;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Стоматологія», 
спеціальності «Стоматологія» на другому (магістерському) рівні вищої освіти провести у 
формі комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з терапевтичної 
стоматології, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої стоматології;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Сестринська 
справа», спеціальності «Медсестринство» на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти провести у формі практично-орієнтованого іспиту з клінічного медсестринства у



внутрішній медицині, КЛІНІЧНОГО медсестринства в хірурги, КЛІНІЧНОГО медсестринства в 
педіатрії;

атестацію випускників освітньо-професійної програми «Парамедик», 
спеціальності «Медсестринство» на першому (бакалаврському) рівні вищої провести у 
формі практично-орієнтованого іспиту з дисциплін: екстрена допомога при невідкладних 
станах, розширені заходи реанімації та інтенсивної терапії, екстрена допомога при 
травмах;

- атестацію випускників освітньо-професійної програми «Сестринська 
справа», спеціальності «Медсестринство» на другому (магістерському) рівні'вищої освіти 
провести у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Головам атестаційних комісій, деканам факультетів, завідувачам кафедр неухильно 
дотримуватись затвердженої методики проведення атестацій випускників.

Відповідальні: Голови комісій з атестації випускників, декани факультетів,
завідувачі кафедр, директор НН1 медсестринства.

Термін виконання: Під час проведення атестації випускників.
2. Затвердити методику проведення у диетанційному форматі семестрових 

перевідних іспитів та диференційованих заліків у весняному семестрі 2021-2022 
навчального року. Деканам факультетів забезпечити контроль виконання студентами 
навчального плану за весняний семестр 2021-2022 навчального року, якісне 
проведення заліково-екзаменаційнф' сесії. Деканам факультетів визначити категорії 
студентів, які на час закінчення навчального семестру мають академічну заборгованість, 
забезпечити їх окремий облік та внести пропозиції щодо надання таким студентам 
можливості ліквідації академічної заборгованості та складання заліково-екзаменаційної 
сесії, або пропозиції щодо відрахування з числа студентів університету.

Відповідальні: декан медичного, стоматологічного, фармацевтичного
факультетів, факультету іноземних студентів, директор ННІ медсестринства.

Термін виконання: протягом весняного семестру 2021-2022 навчального року, 
згідно графіка освітнього процесу.

3. Підготувати проекти наказів щодо персонального складу атестаційних 
комісій з проведення атестації випускників медичного факультету за спеціальністю 
«Медицина», «Фізична терапія, ерготерапія» перший (бакалаврський) та другий 
(магістерський) рівні вищої освіти, «Громадське здоров’я» другий (магістерський) рівень 
вищої освіти, фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація, промислова 
фармація», стоматологічного факультету за спеціальністю «Стоматологія» та атестації 
випускників навчально-наукового інституту медсестринства за спеціальністю 
«Медсестринство», освітньо-професійними програмами «Сестринська справа», 
«Парамедик» - першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійною 
програмою «Сестринська справа» другого (магістерського рівня) вищої освіти та подати 
їх на затвердження ректору університету.

Відповідальні: Декани медичного, фармацевтичного та стоматологічного
факультетів, факультету іноземних студентів, директор НН1 медсестринства.

Термін виконання: до 01.05.2022р.
4. Сформувати екзаменаційні групи випускників, враховуючи можливі зміни 

прізвищ, і за даними відомостей з кафедр поданими у деканати та навчальних карток 
студентів перевірити виконання студентами освітньої програми підготовки фахівців.

Відповідальні: декани медичного, фармацевтичного та стоматологічного 
факультетів, факультеїпу іноземних студентів, директор ННІмедсестринства.

Термін виконання: до 10.05.2022р.



5. Забезпечити технічний супровід, сервісне обслуговування сервера СДО 
Моосіїе, програмного забезпечення під час дистанційного проведення атестації 
випускників, тестування здобувачів освіти в СДО Моосіїе під час складання 
диференційованих, складання тестової частини та усної співбесіди іспитів.

Відповідальні: відділ інформаційнш технологій.
Термін виконання: протягом атестації та заліково-екзаменаційної сесії.
6. Перевірити стан облікової та звітної документації атестації випускників і 

забезпечити своєчасне і якісне їх оформлення.
Відповідальні: секретарі атестаційніа комісій.
Термін виконання: до 22.05.2022р.
1. При веденні звітно-облікової документації атестаційним комісіям

дотримуватися вимог статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та листа МОЗ України 
від 30.12.2015 року №23-01-9/671.

Відповідальний: секретарі атестаційнш комісій
Термін виконання: під час проведення атестації випускників.
8. Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провести 

анкетування випускників після складання іспитів, узагальнити результати анкетування та 
внести пропозиції щодо покращення освітнього процесу та підготовки фахівців за 
спеціальностями та освітньо-професійними програмами.

Відповідальний: керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Чорномидз А.В.

Термін виконання: до 15.08.2022р.
9. Завідувачам кафедр, за результатами зауважень та побажань атестаційних 

комісій щодо покращання якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійними програмами та спеціальностями внести зміни до робочих навчальних 
програм з дисциплін та навчально-методичних комплексів, доповнити матеріали 
підготовки до практичних занять оновленими даними, витягами з клінічних протоколів 
та настанов, розробити нові програми контролю знань.

Відповідальні: декани факультетів, завідувач; кафедр.
Термін виконання: протягом року.



Додаток 2

Рішення вченої ради від 26.04.2022 р. з питання «Звіт про роботу 
фармацевтичного факультету»

1. Удосконалювати профорієнтаційні заходи серед випускників загально
освітніх шкіл, медичних училищ/коледжів щодо залучення їх до навчання у 
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України.

Відповідальний: декан факультету.
Термін виконалня: постійно.
2. Систематично контролювати дотримання кафедрами заходів щодо 

належної підготовки етудентів факультету до екладання етапів 1 та 2 ЄДК1.
Відповідальні: декан факультету, відповідальні за проведення етапів 1 та 2 

ЄДКІ, завідувачі відповідних кафедр.
Термін виконання: постійно.
3. Здійснити необхідні заходи за результатами акредитації оевітньої 

програми «Фармація» другого рівня вищої освіти (перелік вибіркових диециплін, 
зміни в робочих навчальних планах).

Відповідальні: гарант освкгньої програми, декан факультету, завідувачі 
кафедр факультету.

Термін виконання: до ЗО червня 2022 року.
4. Забезпечити належне виконання досліджень за держбюджетною темою 

«Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та 
стандартизація» і планових факультетських ініціативних НДР за відповідними 
напрямками фармацевтичної науки.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2022/2023 навчального року.
5. Результати наукових доеліджень викладачів кафедр факультету 

оприлюднювати в виданнях І та П квартилю, які цитуютьея наукометричними 
базами Scopus, Web o f  Science {Thomson Reuter Master Journal List).

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2022/2023 навчального року.
6. Активніше залучати етудентів фармацевтичного факультету до учаеті у 

студентських наукових програмах «Студентська наука і профорієнтаційне 
навчання» та «Студент -  майбутній фахівець виеокого рівня кваліфікації», а також 
до виконання відповідних НДР кафедр факультету.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: протягом 2022/2023 навчального року.
7. Забезпечити всі необхідні складові для підготовки і проведення атестації 

випускників фармацевтичного факультету денної та заочної форм в 2021/2022 
навчальному році на належному рівні.

Відповідальні: декан факультету, голова екзаменаційної комісії, завідувачі 
кафедр факультету.

Термін виконання: до 20 травня 2022 року.



8. Працівникам підпорядкованих факультету кафедр та студентам приймати 
активну участь в загальноуніверситетських заходах національно-патріотичного, 
виховного, спортивного тощо спрямувань.

Відповідальні: деканат факультету, завідувачі кафедр факультету, куратори 
студентських груп.

Термін виконання: постійно.
9. Стимулювати науково-педагогічних працівників факультету стосовно 

наявності у них не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності згідно 
вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2022/2023 навчального року.
10. Забезпечити належне виконання працівниками кафедр факультету 

запланованих завдань щодо Політики та Цілей у сфері якості Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету.
Термін виконання: упродовж 2022/2023 навчального року.


