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

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В 2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Тернопіль
«Укрмедкнига»
2022

2

Відповідальний редактор: проф. Михайло КОРДА
Редактор: проф. Аркадій ШУЛЬГАЙ
Укладач та комп’ютерний набір: доц. Андрій МАШТАЛІР

3

Вченою радою від 30.08.2021 р. протокол №10, затверджені та введені в
дію наказом по університету 263 від 30.08.2022 року такі заходи щодо організації
освітнього процесу в 2022–2023 навчальному році:
І. Із 15 серпня 2022 року навчання проводити для здобувачів вищої освіти
старших курсів (2-6 курсів медичного факультету та факультету іноземних
студентів ОП «Лікувальна справа», 2–5 курсів стоматологічного,
фармацевтичного та факультету іноземних студентів ОП «Стоматологія», ОП
«Фармація», 2-4 курсів медичного факультету та факультету іноземних студентів
ОП «Фізична терапія», ОП «Сестринська справа», 2-3 курси ОП «Парамедик»,
2 курсу ОП «Фізична терапія» другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Із 19 вересня навчання проводити для здобувачів вищої освіти першого
курсу усіх спеціальностей та 2 курсу нормативного терміну навчання.
Для здобувачів вищої освіти 1 курсу ОП «Громадське здоров’я» та ОП
«Фізична терапія» розпочати навчання з 3 жовтня.
Освітній процес проводити у відповідності до робочих навчальних планів
затверджених на засіданні вченої ради університету та введених в дію наказом
по університету, зокрема:
1. На медичному факультеті та факультеті іноземних студентів за
спеціальностями:
1.1. На І–VІ курсах медичного факультету та факультету іноземних
студентів за спеціальністю 222 «Медицина», проводити навчання згідно
робочого навчального плану, розробленого з урахуванням стандарту вищої
освіти зі спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.11.2021 р. №1197,
на основі ОП «Лікувальна справа» спеціальності 222 «Медицина» другий
(магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань, 22 «Охорона здоров’я»,
обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради університету
26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.2. На ІІ–ІІІ курсах медичного факультету за спеціальністю
222 «Медицина» з нормативним терміном навчання, проводити навчання згідно
робочого навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», обговореного та
затвердженого на засіданні вченої ради університету 26.04.2022 р. Протокол №5,
введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.3. На I–IV курсах спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі
знань 22 «Охорона здоров'я, проводити навчання згідно робочого навчального
плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
розробленого з урахуванням стандарту вищої освіти зі спеціальності 227
«Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом МОН України від 12.12.2018 р. №1419, на основі ОП
«Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузі знань, 22 «Охорона здоров’я»,
обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради університету
26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
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1.4. На I–II курсах спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі
знань 22 «Охорона здоров'я», проводити навчання згідно робочого навчального
плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти,
розробленого на основі ОП «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична
терапія, ерготерапія» другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань,
22 «Охорона здоров’я», обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради
університету 26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від
26.04 2022 р.
1.5. На І–ІІ курсах спеціальності 229 «Громадське здоров’я», галузі знань
22 «Охорона здоров'я», проводити навчання згідно робочого навчального плану
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, розробленого з
урахуванням стандарту вищої освіти
зі спеціальності 229 «Громадське
здоров’я», для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого
наказом МОН України від 12.12.2018 р. №1383, на основі ОП «Громадське
здоров’я» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» другий (магістерський)
рівень вищої освіти, галузі знань, 22 «Охорона здоров’я», обговореного та
затвердженого на засіданні вченої ради університету 26.04.2022 р. Протокол №5,
введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.6. На фармацевтичному факультеті та факультеті іноземних студентів за
спеціальностями:
1.6.1. На І–V курсах (денна форма навчання) фармацевтичного факультету
та факультету іноземних студентів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова
фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціалізація 226.01
«Фармація», проводити навчання згідно робочого навчального плану
розробленого на основі ОП «Фармація» спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань,
22 «Охорона здоров’я», обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради
університету 26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від
26.04 2022 р.
1.6.2. На V–VI курсах (заочна форма навчання, термін навчання 5,5 років)
фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова
фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціалізація 226.01
«Фармація», проводити навчання згідно робочого навчального плану
розробленого на основі ОП «Фармація» спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань,
22 «Охорона здоров’я», обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради
університету 26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від
26.04 2022 р.
1.6.3. На І–V курсах (заочна форма навчання, термін навчання 5 років)
фармацевтичного факультету за спеціальністю 226 «Фармація, промислова
фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціалізація 226.01
«Фармація», проводити навчання згідно робочого навчального плану
розробленого на основі ОП «Фармація» спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань,
22 «Охорона здоров’я», обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради
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університету 26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від
26.04 2022 р.
1.7. На стоматологічному факультеті та факультеті іноземних студентів за
спеціальністю «Стоматологія»:
1.7.1. На І–V курсах стоматологічного факультету та факультету іноземних
студентів за спеціальністю 221 «Стоматологія», проводити навчання згідно
робочого навчального плану, розробленого з урахуванням стандарту вищої
освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019 р. №879, на
основі ОП «Стоматологія» спеціальності 221 «Стоматологія» другий
(магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань, 22 «Охорона здоров’я»,
обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради університету
26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.8.2. На ІІ–ІІІ курсах стоматологічного факультету за спеціальністю
221 «Стоматологія» (нормативний термін навчання), проводити навчання згідно
робочого навчального плану, розробленого з урахуванням стандарту вищої
освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019 р. №879, на
основі ОП «Стоматологія» спеціальності 221 «Стоматологія» другий
(магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань, 22 «Охорона здоров’я»,
обговореного та затвердженого на засіданні вченої ради університету
26.04.2022 р. Протокол №5, введеного в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р
1.9. У навчально-науковому інституті медсестринства навчання проводити
за спеціальностями «Медсестринство»:
1.9.1. Навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство» на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти здійснювати:
– на І–ІV курсах факультету іноземних студентів та в ННІ медсестринства у
складі закладу вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» (очна,
дистанційна та заочна форми навчання) проводити навчання згідно робочих
навчальних планів, розроблених з урахуванням стандарту вищої освіти зі
спеціальності 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом МОН України від 05.12.2018 р. № 1344, на основі
ОП «Сестринська справа» спеціальності 223 «Медсестринство», перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,
обговореної та затвердженої на засіданні вченої ради університету 26.04.2022 р.,
протокол №5 та введеної в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.9.2. Навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство» на другому
(магістерському) рівні вищої освіти здійснювати:
– на І–ІІ курсах факультету іноземних студентів та в ННІ медсестринства у
складі закладу вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» (очна,
дистанційна та заочна форми навчання) проводити навчання згідно робочих
навчальних планів, розроблених з урахуванням стандарту вищої освіти зі
спеціальності 223 «Медсестринство» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2022 р. № 589, на основі
ОП «Сестринська справа» спеціальності 223 «Медсестринство», другий
(магістерський) рівень вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,

6

обговореної та затвердженої на засіданні вченої ради університету
26.04.2022 р., протокол №5 та введеної в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.9.3. Навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство», ОП «Парамедик»,
спеціалізація «Екстрена медицина» на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти здійснювати:
– на І–ІІІ курсах (денна форма навчання) для вітчизняних студентів за
спеціальністю 223 «Медсестринство», ОП Парамедик, спеціалізації «Екстрена
медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, проводити навчання згідно робочих навчальних планів,
розроблених з урахуванням стандарту вищої освіти зі спеціальності
223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом МОН України від 05.12.2018 р. № 1344, на основі ОП
«Парамедик» спеціальності 223 «Медсестринство», перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», обговореної та
затвердженої на засіданні вченої ради університету 26.04.2022 р., протокол №5
та введеної в дію наказом № 127 від 26.04 2022 р.
1.10. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями:
1.10. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями
222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова
фармація», 228 «Педіатрія», 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона
здоров’я»; 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія» проводити навчання
згідно «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 та
навчальних планів (для кожної спеціальності) підготовки фахівців третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, обговорених та затверджених на
засіданні вченої ради університету 26.04.2022 р. протокол № 5.
1.12. На четвертому (науковому) рівні вищої освіти за спеціальностями
222 «Медицина», 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
проводити навчання докторантів відповідно до «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України № 261 від 23.03.2016 р. Докторантура за вказаними спеціальностями
відкрита рішенням вченої ради університету 30.01.2018 року, протокол № 1.
2. Освітній процес у 2022–2023 н.р. здійснювати згідно із затвердженим
графіком, який розмістити на Web-сайті університету (вкладка «Освіта»).
2.1. Заняття розпочати на медичному, стоматологічному, фармацевтичному та
навчально-науковому інституті медсестринства у складі закладу вищої освіти з
15 серпня 2022 року за очною (денною) формою навчання і закінчити осінній
семестр згідно графіку освітнього процесу на 2022–2023 н.р. Зимові канікули
розпочати відповідно до графіка освітнього процесу і завершити їх до
15.02.2023 р.
2.2. Розпочати навчання на факультеті іноземних студентів з 01жовтня 2022 року
за очною (денною) та дистанційною формами навчання і закінчити осінній
семестр згідно графіку освітнього процесу на 2022–2023 н.р. Зимові канікули
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розпочати відповідно до графіка освітнього процесу і завершити їх до
15.02.2023 р.
2.3. Розпочати навчання для студентів 1 курсу та 2 курсу за нормативним
терміном навчання за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина,
223 «Медсестринство», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична
терапія, ерготерапія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти з 19 вересня
2022 року за очною (денною) формою навчання і закінчити осінній семестр
згідно графіку освітнього процесу на 2022–2023 н.р. Зимові канікули розпочати
відповідно до графіка освітнього процесу і завершити їх до 15.02.2023 р.
2.4. Розпочати навчання для студентів, які зараховані на навчання за
спеціальностями: 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 229 «Громадське
здоров’я» денна (очна), заочна форми навчання з 3 жовтня 2022 року і закінчити
осінній семестр згідно графіку освітнього процесу на 2022–2023 н.р. Зимові
канікули розпочати відповідно до графіка освітнього процесу і завершити їх до
15.02.2023 р.
2.2. Весняний семестр розпочати 15.02.2023 р. і закінчити згідно з графіком
освітнього процесу на весняний семестр 2022–2023 н.р.
2.3. Освітній процес здійснювати у відповідності до Закону України «Про Вищу
освіту», «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про
фахову передвищу освіту», Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих
питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності»,
Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-1Х «Про затвердження
Указу Президента України «про введення воєнного стану в Україні», наказів
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України,
державних стандартів вищої освіти, рішення ради оборони Тернопільської
області №74 від 21 липня 2022 року «Про запровадження та забезпечення заходів
правового режиму воєнного стану в області» введеного в дію розпорядженням
начальника Тернопільської обласної військової адміністрації «Про введення в
дію рішення ради оборони від 21 липня 2022 року №74», акту прийому
готовності Тернопільського національного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України до нового 2022/2023 навчального року інших
актів законодавства України з питань освітньої діяльності:
- постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2021 р.);
– постанови Кабінету Міністрів України №334 від 28 березня 2018 р. «Про
затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22
Охорона здоров’я»;
– постанови Кабінету Міністрів України №308 від 3 квітня 2019 р. «Про внесення
змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для
здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22
Охорона здоров’я»;
– постанови Кабінету Міністрів України №497 від 19 травня 2021 р. «Про
атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої
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освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у
формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту»;
- постанови Кабінету Міністрів України № 143 від 25 березня 2015 р. «Про
оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів»;
- постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 р. «Деякі
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників»;
- постанови Кабінету Міністрів України № 1133 від 27 грудня 2019 р. «Про
внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників»;
- наказу МОН України № 37-л від 30.03.2021 «Про ліцензування освітньої
діяльності»;
- наказу МОН України №102 від 25.01.2021 р. «Про затвердження форм
документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка
академічної довідки;
- наказу МОН України №1565 від 19.12.2016 р. «Про узагальнення переліків
спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»;
- наказу МОЗ та Міноборони України №1413/728 від 28.12.2016 «Про
затвердження положень про кафедри медицини катастроф та військової
медицини вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству охорони
здоров’я України»;
- наказу МОЗ України №1453 від 11.08.2022 «Про державне замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації
лікарів та провізорів у 2022 році»;
- листа МОН України №1/7035-22 від 27 червня 2022 року «Про підготовку до
початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному
році»;
- листа МОН № 1/9-434 від 09.07.2018 р. «Щодо рекомендацій з навчальнометодичного забезпечення»;
- листа МОН України №1/7707-22 від11.07.2022 р. «Про підготовку закладів
освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного
стану»;
- а також внутрішньоуніверситетськими документами, які регламентують
організацію освітнього процесу, зокрема, «Положення про організацію освітнього
процесу в Тернопільському національному медичному університеті імені
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» затверджене
рішенням вченої ради від 31.05.2022 р. Протокол №6, введеного в дію наказом
ректора №161 від 31.05.2022 р.;
- положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України.
Затвердженого рішенням вченої ради №12 від 27.10.2020 р., введеного в дію
наказом №516 від 27.10.2020 р.;
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- наказу №236 від 08.08.2022 р. «Про затвердження графіку освітнього процесу
на осінній семестр2022–2023 навчального року»;
- наказу №239 від 09.08.2022 р. «Про початок 2022–2023 навчального року»;
- наказу №235 від 08.08.2022 р. «Про призначення відповідальних осіб за
дотримання заходів цивільного захисту у навчальних корпусах університету».
3. Виробничі практики, які передбачені робочим навчальним планом 20222023 н.р. на медичному факультеті та факультеті іноземних студентів, зі
спеціальності 222 «Медицина» проводити на IV-VІ курсах, зі спеціальності
229 «Громадське здоров’я» навчально-наукову практику проводити на ІІ курсі,
на стоматологічному факультеті та факультеті іноземних студентів за
спеціальністю 221 «Стоматологія» – на IІ-V курсах.
3.1. Виробничі практики в ННІ медсестринства за 2022-2023 н.р. провести згідно
з графіком освітнього процесу.
3.2. Посеместрове складання практичних навичок відповідних ліній матрикулів
повинно бути завершене за 2 тижні до закінчення семестру.
4. Освітній процес у Тернопільському національному медичному університеті
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України у 20222023 н.р. на І-ІІІ курсах здійснювати за стрічковою системою:
1.пара – 900–1030
2.пара – 1110–1240
3.пара – 1330–1500
4.пара – 1540–1710
5.пара – 1750–1920
На ІV–VI курсах медичного, факультету іноземних студентів
спеціальностей 222 «Медицина», та IV–V курсах стоматологічного,
фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів спеціальності
221 «Стоматологія» та 226 «Фармація, промислова фармація», студентів заочної
форми навчання, для студентів навчально-наукового інституту медсестринства,
спеціальності 223 «Медсестринство» перший (бакалаврський) та другий
(магістерський) рівні вищої освіти, студентів дистанційної форми навчання, а
також студентів малочисельних груп заняття проводяться за методикою
«єдиного дня». При цьому складовими заняття є:
– Практична частина заняття – 900–1115
– Година самостійної роботи студентів – 1115–1200
– Перерва – 1200–1230
– Семінарська частина заняття – 1230–1400
– Перерва – 1400–1415
– Контролююча частина заняття 1415–1500
Лекції за методикою єдиного дня (IV–V) курсах проводяться:
1.пара – 900–1030
2.пара – 1050–1220
3.пара – 1240–1410
4.пара – 1430–1600
5. Дисципліни вільного вибору студента проводити за стрічковою системою для
усіх курсів та спеціальностей, здебільшого на четвертій, та п’ятій парі.
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6. Навчання у навчально-тренінговому центрі стимуляційного навчання
проводити у відповідності до графіку, який розміщений на сайті університету.
7. Студентам на I–VI курсах медичного факультету та факультету іноземних
студентів, I–V курсах фармацевтичного факультету та факультету іноземних
студентів (денна форма навчання), стоматологічного факультету та факультету
іноземних студентів, ННІ медсестринства у складі закладу вищої освіти видавати
індивідуальні навчальні плани і матрикули практичних навичок на 2022–2023
навчальний рік.
8. Затвердити таку корекцію навчальних планів:
Медичний факультет
8.1.1 На II курсі здійснити перерозподіл аудиторних годин по практиці
«Догляд за хворими» на кафедрах таким чином:
кафедра Загальної хірургії –14 ауд. год. (для вітчизняних та іноземних
студентів);
кафедра Пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – 14 ауд. год.
(для вітчизняних та іноземних студентів);
кафедра Дитячих хвороб з дитячою хірургією – 14 ауд. год. (для вітчизняних
студентів);
кафедра Педіатрії №2 – 14 ауд. год. (для іноземних студентів);
– «Гістологія, цитологія та ембріологія» – 120 год., з них 60 ауд. год.,
– «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» – 135 год., з них 90 ауд. год.,
Забезпечити викладання на II курсі таких курсів за вибором:
«Основи соціологічних досліджень» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін;
«Англійська медична термінологія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі іноземних мов;
«Німецька медична термінологія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі іноземних мов;
«Актуальні питання медичної ембріології» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі гістології та ембріології;
«Основи медичних комунікацій» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі української мови;
«Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин» Всього 90 год (в т.ч.
20 ауд. год.) на кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін;
«Медична етика» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі фізіології з
основами біоетики та біобезпеки;
«Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень» Всього 90 год (в
т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки;
«Академічна доброчесність» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
фізіології з основами біоетики та біобезпеки;
«Основи економічної теорії» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
громадського здоров‘я та управління охороною здоров’я;
«Логіка та критичне мислення» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін;
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Для виконання навчального плану студент повинен вибрати чотири
вибіркові дисципліни(12 кредитів ЄКТС.
На III курсі здійснити такий перерозподіл навчальних годин по
Сестринській практиці наступним чином:
«Сестринська практика»:
кафедра загальної хірургії –12 ауд. год. (для вітчизняних та іноземних
студентів);
кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – 12 ауд. год.
(для вітчизняних та іноземних студентів);
кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією – 12 ауд. год. (для вітчизняних
студентів);
кафедра педіатрії №2 – 12 ауд. год. (для іноземних студентів);
Забезпечити викладання на IIІ курсі таких курсів за вибором:
«Англійська медична термінологія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі іноземних мов;
«Клінічна біохімія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
функціональної і лабораторної діагностики;
«Клітинні технології у медицині» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі гістології та ембріології;
«Основи електрокардіографії» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
Пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії;
«Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами
м’язового тестування та електроміографії» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі функціональної і лабораторної діагностики;
«Основи клініко-лабораторної діагностики» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд.
год.) на кафедрі функціональної і лабораторної діагностики;
«Мікробна екологія людини» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
мікробіології, вірусології та імунології;
«Культура медичної професійної мови і спілкування» Всього 90 год (в т.ч.
20 ауд. год.) на кафедрі української мови;
«Професійна медична комунікація лікаря з пацієнтом українською мовою»
Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі української мови;
«Основи раціонального харчування дітей» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією;
«Психофізіологія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі фізіології з
основами біоетики та біобезпеки;
«Внутрішньолікарняні інфекції» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
мікробіології, вірусології та імунології;
«Збудники актуальних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним
шляхом» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі мікробіології, вірусології
та імунології;
«Людяність та емпатія в роботі медика» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі терапії та сімейної медицини;
«Лікувально-реабілітаційний масаж» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання;
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Для виконання навчального плану студент повинен вибрати дві вибіркові
дисципліни(6 кредитів ЄКТС).
На IV курсі здійснити такий перерозподіл навчальних годин по
дисциплінах:
– «Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія» – 225 год., з них
144 ауд. год.,
– «Педіатрія» – 120 год., з них 84 ауд. год.,
Забезпечити викладання на IV курсі таких курсів за вибором:
«Актуальні питання ендоскопії» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
хірургії № 1 з урологією і малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука;
«Біопсійна діагностика» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною;
«Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого
віку» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі внутрішньої медицина №1;
«Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки
людини» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі первинної медикосанітарної допомоги та сімейної медицини;
«Комунікативні навички в медичній практиці» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд.
год.) на кафедрі первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини;
«Планування сім’ї. Контрацепція» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі акушерстві та гінекології №1(для вітчизняних студентів), на кафедрі
акушерстві та гінекології №2 (для іноземних студентів);
«Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технололій» Всього 90 год
(в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі оперативної хірургії з клінічною анатомією;
«Превентивна медицина в клініці внутрішніх хвороб» Всього 90 год (в т.ч.
20 ауд. год.) на кафедрі внутрішньої медицини №2;
«Репродукція людини» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
акушерстві та гінекології №2;
«Тропічна медицина» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
Інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами;
«Первинна паліативна допомога» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі терапії та сімейної медицини;
«Актуальні питання топічної діагностики патології нервової системи»
Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі неврології;
«Основи сомнології» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
функціональної і лабораторної діагностики;
«Медична біотехнологія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
мікробіології, вірусології та імунології;
«Мікробіологічні засади раціональної антибіотикотерапії» Всього 90 год (в
т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології;
«Нейроанатомія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі анатомії
людини.
Для виконання навчального плану вітчизняний студент повинен вибрати
одну вибіркову дисципліну (3 кредити ЄКТС), іноземний студент повинен
вибрати три вибіркові дисципліни (9 кредитів ЄКТС).
На V курсі забезпечити викладання таких курсів за вибором:
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«Патофізіологія невідкладних станів» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі патологічної фізіології;
«Побічна дія ліків» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
фармакології з клінічною фармакологією;
«Актуальні питання паліативної допомоги онкохворим» Всього 90 год (в
т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та
радіаційної медицини;
«Секційний курс» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі патологічної
анатомії з секційним курсом та судовою медициною;
«Актуальні питання пластичної хірургії та регенеративної медицини»
Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі загальної хірургії;
«Актуальні паразитарні хвороби людини» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними
хворобами;
«Актуальні питання ранньої діагностики онкологічних захворювань вуха,
горла та носа» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі отоларингології,
офтальмології та нейрохірургії;
«Сучасні біомаркери в клініці внутрішніх хвороб» Всього 90 год (в т.ч. 20
ауд. год.) на кафедрі функціональної і лабораторної діагностики;
«Основи ультразвукової діагностики» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки;
«Паліативна допомога та геріатрія» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі внутрішньої медицини №2;
«Перинатальна допомога» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
акушерстві та гінекології №1(для вітчизняних студентів), на кафедрі акушерстві
та гінекології №2 (для іноземних студентів)
«Актуальні питання кардіології» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі внутрішній медицині №2;
«Підліткова медицина» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі педіатрії
№2 (для іноземних студентів), на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією
(для вітчизняних студентів);
«Збудники інфекційних діарей» Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
мікробіології, вірусології та імунології;
Для виконання навчального плану вітчизняний студент повинен вибрати
одну вибіркову дисципліну (3 кредитів ЄКТС), іноземний студент повинен
вибрати дві вибіркові дисципліни (6 кредитів ЄКТС).
На VI курсі медичного факультету здійснити такий перерозподіл
навчальних годин по дисциплінах:
– «Симуляційний тренінг (практика за профілем)» – Всього 120 год (в т.ч.
72 ауд. год.) на кафедрі екстеної та симуляційної медицини.
–«Профілактична медицина, гігієна та екологія» – 90 год., з них 42 ауд. год;
–«Менеджмент та економіка охорони здоров’я» – 90 год., з них 42 ауд. год;
– за профілем «Акушерство та гінекологія»:
– «Акушерство і гінекологія з репродуктивною гінекологією» – 135 год., з
них 72 ауд. год;
–«Онкогінекологія» – 30 год., з них 18 ауд. год;
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–«Гінекологія дітей та підлітків» – 30 год., з них 12 ауд. год;
– «Хірургія та вади розвитку у дітей» – 225 год., з них 126 ауд. год., в тому
числі 108 ауд. год. на хірургію, 18 ауд. год. на дитячу хірургію;
–«Внутрішні хвороби» – 315 год., з них 198 ауд. год., в тому числі 102 ауд.
год. на внутрішню медицину, 36 ауд. год. на інфекційні хвороби, 60 ауд. год. на
невідкладні стани у внутрішній медицині;
– «Педіатрія з дитячими інфекційними захворюваннями та неонатологією»
– 195 год., з них 102 ауд. год.;
– «Загальна практика сімейна медицина в акушерстві і гінекології» –
120 год., в тому числі 84 ауд. год.;
– «Функціональна і лабораторна діагностика в акушерстві і гінекології» –
90 год., в тому числі з них 60 ауд. год.;
– за профілем «Внутрішня медицина»:
– «Акушерство і гінекологія в тому числі гінекологія дітей та підлітків» –
105 год., з них 60 ауд. год;
–«Хірургія, дитяча хірургія» – 210 год., з них 120 ауд. год., в тому числі
102 ауд. год. на хірургію, 18 ауд. год. на дитячу хірургію;
–«Стандартизовані підходи до діагностики та лікування у внутрішній
медицині» – 240 год., з них 126 ауд. год ;
–«Менеджмент пацієнтів після інвазивних втручань і трансплантації
органів» – 30 год., з них 18 ауд. год ;
–«Невідкладні стани у внутрішній медицині» – 90 год., з них 66 ауд. год;
–«Інфекційні хвороби» – 45 год., з них 36 ауд. год ;
– «Педіатрія з дитячими інфекційними захворюваннями» – 210 год., з них
102 ауд. год.;
– «Загальна практика сімейна медицина» – 120 год., в тому числі 84 ауд.
год.;
– «Функціональна і лабораторна діагностика у внутрішній медицині» –
90 год., в тому числі з них 60 ауд. год.;
– за профілем «Загальна практика-сімейна медицина»:
– «Акушерство і гінекологія у загальній практиці» – 105 год., з них 60 ауд.
год;
–«Хірургія в тому числі дитяча хірургія у загальній практиці» – 210 год., з
них 114 ауд. год., в тому числі 96 ауд. год. на хірургію, 18 ауд. год. на дитячу
хірургію;
–«Внутрішня медицина» – 330 год., з них 198 ауд. год., в тому числі 102 ауд.
год. на внутрішню медицину, 36 ауд. год. на інфекційні хвороби, 60 ауд. год. на
невідкладні стани у внутрішній медицині;
– «Найбільш поширені патології в практиці сімейного лікаря» – 90 год., з
них 60 ауд. год ;
– «Сімейна медицина» – 120 год., з них 84 ауд. год ;
– «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці» –
195 год., з них 96 ауд. год.;
– «Функціональна і лабораторна діагностика у загальній практиці» – 90 год.,
в тому числі з них 60 ауд. год.;
– за профілем «Хірургія»:
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– «Акушерство і гінекологія з оперативною гінекологією» – 120 год., з них
60 ауд. год;
–«Абдомінальна хірургія» – 105 год., з них 66 ауд. год.;
–«Серцево-судинна хірургія» – 30 год., з них 18 ауд. год.;
–«Торакальна та ендокринна хірургія» – 30 год., з них 18 ауд. год.;
–«Вади розвитку у дітей» – 45 год., з них 24 ауд. год.;
–«Новітні хірургічні технології» – 45 год., з них 24 ауд. год.;
–«Клінічна онкологія» – 30 год., з них 18 ауд. год.;
–«Внутрішня медицина» – 315 год., з них 198 ауд. год., в тому числі 102 ауд.
год. на внутрішню медицину, 36 ауд. год. на інфекційні хвороби, 60 ауд. год. на
невідкладні стани у внутрішній медицині;
– «Педіатрія, диференціальна діагностика дитячих хвороб» – 195 год., з них
102 ауд. год.;
– «Функціональна і лабораторна діагностика в хірургії» – 90 год., в тому
числі з них 60 ауд. год.;
– «Загальна практика сімейна медицина» – 135 год., в тому числі 84 ауд.
год.;
Забезпечити на VI курсі викладання наступних курсів за вибором :
– «Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією;
– «Малоінвазивна урологія» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
хірургії № 1 з урологією і малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука;
– «Актуальні питання андрології» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
хірургії № 1 з урологією і малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука;
– «Конфліктологія» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі педагогіки
вищої школи та суспільних дисциплін;
– «Інвазивні методи діагностики та лікування кардіологічної патології» – Всього
90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі внутрішньої медицини №3;
– «Актуальні питання церебро-васкулярної патології» – Всього 90 год (в т.ч. 20
ауд. год.) на кафедрі неврології;
– «Актуальні питання отохірургії» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
отоларингології, офтальмології та нейрохірургії;
– «Методи дослідження слухової функції» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі функціональної і лабораторної діагностики;
– «ЕКГ в невідкладній кардіології» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
функціональної і лабораторної діагностики;
– «Клінічна електроенцефалографія» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі функціональної і лабораторної діагностики;
– «Паліативна і хоспісна медицина» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими;
– «Паліативна допомога та менеджмент болю» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі внутрішньої медицини №2;
– «Функціональна діагностика сенсорних систем» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд.
год.) на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки;
– «Основи електрофізіологічної діагностики» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.)
на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки;
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– «Фізична та реабілітаційна медицина» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі медичної реабілітації;
– «Актуальні питання трансфузіології» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на
кафедрі загальної хірургії;
– «Актуальні питання патології периферичної нервової системи» – Всього 90 год
(в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі неврології;
– «Маркетинг медичних послуг» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
громадського здоров‘я та управління охороною здоров’я;
– «Клінічна патфізіологія» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі
патологічної фізіології;
– «Теоретичні і практичні основи застосування рефлексотерапії» – Всього 90 год
(в т.ч. 20 ауд. год.) на кафедрі терапії та сімейної медицини;
– «Геронтологія у загальнолікарняній практиці» – Всього 90 год (в т.ч. 20 ауд.
год.) на кафедрі терапії та сімейної медицини;
Для виконання навчального плану студент повинен вибрати три вибіркові
дисципліни (9 кредитів ЄКТС).
8.1.2 Студенти III-V курсів медичного факультету та факультету іноземних
студентів впродовж двох тижнів до закінчення семестру повинні скласти
об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) як допуск до складання
заліково-екзаменаційної сесії.
8.1.3 Студенти медичного факультету та факультету іноземних студентів на
III курсі складатимуть Етап 1 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі
– ЄДКІ), який складається з інтегрованого тестового іспиту «Крок 1», англійської
мови професійного спрямування та міжнародного іспиту з основ медицини
(фундаментальні науки). Студенти 4-го курсу факультету медичного та
факультету іноземних студентів спеціальності 222 «Медицина» відповідно до
наказу МОЗ України від 25 серпня 2021 р. №1784 в редакції наказу МОЗ України
від 21 квітня 2022 р. №667 складатимуть і перескладатимуть ЄДКІ, Етап 1 осінню
2022 р. На VI курсі – Етап 2 ЄДКІ: «Крок 2», міжнародний іспит з основ
медицини (клінічні дисципліни) та практичний (клінічний) іспит.
8.1.4. Теоретичним кафедрам медичного факультету оновити робочі програми з
дисциплін, включивши у них актуальні теми з підручника Kaplan Medical USMLI
(Step1), враховуючи рекомендації, та затвердити їх у встановленому порядку.
8.1.5. Клінічним кафедрам медичного факультету оновити робочі програми з
дисциплін, включивши у них актуальні протоколи лікування, інформацію з
підручника Kaplan Medical USMLI (Step2, Step3), враховуючи рекомендації, та
затвердити їх у встановленому порядку.
8.1.6. У зв’язку із перейменуванням кафедри «Невідкладної та екстреної
медичної допомоги» на кафедру «Невідкладної медичної допомоги». Викладачів
кафедри «Невідкладної та екстреної медичної допомоги» перевести на кафедру
«Невідкладної медичної допомоги» зі збереженням попередньо укладених
контрактів та строкових трудових угод. Навчальні дисципліни, які викладалися
на кафедрі «Невідкладної та екстреної медичної допомоги» читати на кафедрі
«Невідкладної медичної допомоги», окрім дисциплін, які читаються для 5-курсу
факультету медичного та факультету іноземних студентів ОП «Медицина».

17

8.1.7. У зв’язку з проведенням реорганізації кафедри «Медицини катастроф та
військової медицини» і створення на її базі двох кафедр: «Медицини катастроф
та військової медицини» і кафедри «Екстреної та симуляційної медицини». На
кафедрі «Екстреної та симуляційної медицини» у 2022-2023 н.р. будуть читатися
наступні навчальні дисципліни: екстрена та невідкладна медична допомога (5-й
курс), симуляційний тренінг за профілем (6-й курс). Усі дисципліни, які читалися
на кафедрі «Медицини катастроф та військової медицини» будуть вивчатися на
перейменовані кафедрі «Медицини катастроф та військової медицини».
8.1.8. Під час навчання у вітчизняних та іноземних студентів І-VІ курсів
спеціальності «Медицина», за необхідності буде проводитися буде п’ять пар в
день. Про зміни в розкладах завчасно повідомлятиметься навчальним відділом.
Усі зміни будуть внесені в автоматизовану систему управління (АСУ) в розділ
«Розклади».
8.1.9. Декану факультету провести перезарахування дисциплін для студентів, які
вступили на другий курс з нормативним терміном навчання та розробити графік
ліквідації академічної різниці, яка виникла внаслідок різниці навчальних планів.
8.2. Навчально-науковий інститут медсестринства в складі закладу вищої
освіти
8.2.1. Навчання за денною (очною), заочною формами та обрахунок
педагогічного навантаження здійснювати в академічних групах згідно з нормами
часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової й організаційної роботи викладачів Тернопільського
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України.
8.2.2 Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для
студентів ННІ медсестринства в складі закладу вищої освіти переглянути робочі
програми та затвердити їх у встановленому порядку.
8.2.3. У зв’язку із перейменуванням кафедри «Невідкладної та екстреної
медичної допомоги» на кафедру «Невідкладної медичної допомоги». Викладачів
кафедри «Невідкладної та екстреної медичної допомоги» перевести на кафедру
«Невідкладної медичної допомоги» зі збереженням попередньо укладених
контрактів та строкових трудових угод. Навчальні дисципліни, які викладалися
на кафедрі «Невідкладної та екстреної медичної допомоги» читати на кафедрі
«Невідкладної медичної допомоги», окрім дисциплін, які читаються за ОП
«Парамедик» в навчально-науковому інституті медсестринства у складі закладу
вищої освіти.
8.2.4. У зв’язку з проведенням реорганізації кафедри «Медицини катастроф та
військової медицини» і створення на її базі двох кафедр: «Медицини катастроф
та військової медицини» і кафедри «Екстреної та симуляційної медицини». На
кафедрі «Екстреної та симуляційної медицини» у 2022-2023 н.р. будуть читатися
наступні навчальні дисципліни та практики за ОП «Парамедик»: нормативні
дисципліни: перша допомога (1 курс); медична маніпуляційна техніка (2 курс);
обстеження та визначення стану пацієнта (2 курс); екстрена допомога при
невідкладних станах (2 курс); екстрена допомога при травмах (2 курс);розширені
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заходи реанімації та інтенсивної терапії (2 курс); когнітивна практика (2 курс);
виробнича практика (2 курс); медицина надзвичайних ситуацій та екстрена
медична допомога при масових ураженнях (3 курс); Менеджмент і лідерство в
медсестринстві (3 курс); розширені заходи реанімації та інтенсивної терапії (3
курс); екстрена допомога при травмах (3 курс); переддипломна практика (3 курс);
вибіркові дисципліни: діяльність парамедика в умовах з підвищеною загрозою (2
курс); інтерпретація ЕКГ на догоспітальному етапі (2 курс); екстрена медична
допомога пацієнтам з інсультом на догоспітальному етапі (3 курс); надання
допомоги при ДТП (3 курс); розширені реанімаційні заходи у новонародженого
(3 курс).
8.2.5. Директору навчально-наукового інституту медсестринства у складі
закладу вищої освіти провести перезарахування дисциплін для студентів, які
вступили на другий курс з нормативним терміном навчання та розробити графік
ліквідації академічної різниці, яка виникла внаслідок різниці навчальних планів.
8.2.6. Студенти ННІ медсестринства у складі закладу вищої освіти (денна (очної),
заочна та дистанційна форми навчання) складатимуть у кінці кожного семестру
заліково-екзаменаційну сесію (диф. заліки та екзамени) з вивчених дисциплін
відповідного навчального плану.
8.2.7. Атестацією випускників для медичних сестер першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти є комплексний кваліфікаційний тестовий іспит (ліцензійний
інтегрований іспит Крок Б) і практично-орієнтований іспит.
8.2.8. Атестацією випускників для медичних сестер другого (магістерського)
рівня вищої освіти є публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.
8.3. Стоматологічний факультет
8.3.1. Студенти III-IV курсів стоматологічного факультету та факультету
іноземних студентів спеціальності «Стоматологія» впродовж двох тижнів до
закінчення семестру повинні скласти об’єктивний структурований клінічний
іспит (ОСКІ) як допуск до складання заліково-екзаменаційної сесії.
8.3.2. Студенти факультету стоматологічного та факультету іноземних студентів
спеціальності 221 «Стоматологія» другий (магістерський) рівень вищої освіти),
складатимуть на 3-му курсі ЄДКІ, Етап 1, який складається із інтегрованого
тестового іспиту «Крок 1» та англійської мови професійного спрямування.
Студенти 4-го курсу факультету стоматологічного та факультету іноземних
студентів спеціальності 221 «Стоматологія» відповідно до наказу МОЗ України
від 25 серпня 2021 р. №1784 в редакції наказу МОЗ України від 21 квітня 2022 р.
№667 складатимуть і перескладатимуть ЄДКІ, Етап 1 осінню 2022 р. На 5-му
курсі – ЄДКІ, Етап 2 – Інтегрований тестовий іспит «Крок 2 та практичний
(клінічний,) іспит.
8.3.3. У зв’язку із перейменуванням кафедри «Невідкладної та екстреної
медичної допомоги» на кафедру «Невідкладної медичної допомоги». Навчальна
дисципліна екстрена та невідкладна медична допомога (5 курс), яка викладалися
на кафедрі «Невідкладної та екстреної медичної допомоги» буде вивчатися з
2022-2023 р. на кафедрі «Екстреної та симуляційної медицини», яка утворилася
після проведенням реорганізації кафедри «Медицини катастроф та військової
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медицини» і створення на її базі двох кафедр: «Медицини катастроф та
військової медицини» і кафедри «Екстреної та симуляційної медицини». Усі інші
навчальні дисципліни згідно робочого навчального плану, які мали викладатися
на кафедрі «Невідкладної та екстреної медичної допомоги»,
будуть
викладатися на кафедрі «Невідкладної медичної допомоги».
8.3.4. Студенти 5-го курсу стоматологічного факультету та факультету
іноземних студентів спеціальності 221 «Стоматологія» другий (магістерський)
рівень вищої освіти), проходитимуть профілізацію за вибором з наступних
профілів: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія з вибірковими дисциплінами до відповідного профілю.
8.3.5. Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для
студентів стоматологічного факультету організувати розробку робочих програм
та їх затвердження у встановленому порядку(кожного року).
8.3.6. Декану факультету провести перезарахування дисциплін для студентів, які
вступили на другий курс з нормативним терміном навчання та розробити графік
ліквідації академічної різниці, яка виникла внаслідок різниці навчальних планів.
8.3.7. Клінічним кафедрам стоматологічного факультету оновити робочі
програми з дисциплін (згідно вимог), включивши у них актуальні протоколи
лікування та затвердити їх у встановленому порядку(кожного року).
8.3.8. Під час навчання у вітчизняних та іноземних студентів І-V курсів
спеціальності «Стоматологія», за необхідності буде проводитися буде п’ять пар
в день. Про зміни в розкладах завчасно повідомлятиметься навчальним відділом.
Усі зміни будуть внесені в автоматизовану систему управління (АСУ) в розділ
«Розклади».
8.4. Фармацевтичний факультет
8.4.1. Студенти фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» другий (магістерський)
рівень вищої освіти, на 3-му курсі складатимуть ЄДКІ, Етап 1, який складається
із інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та англійської мови професійного
спрямування. Студенти 4-го курсу факультету фармацевтичного та факультету
іноземних студентів спеціальності 221 «Фармація, промислова фармація»
відповідно до наказу МОЗ України від 25 серпня 2021 р. №1784 в редакції наказу
МОЗ України від 21 квітня 2022 р. №667 складатимуть і перескладатимуть ЄДКІ,
Етап 1осінню 2022 р. На 5-му курсі – ЄДКІ, Етап 2: Інтегрований тестовий іспит
«Крок 2» для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
8.4.2. Під час навчання у вітчизняних та іноземних студентів І-V курсів
спеціальності «Фармація, промислова фармація», за необхідності буде
проводитися буде п’ять пар в день. Про зміни в розкладах завчасно
повідомлятиметься навчальним відділом. Усі зміни будуть внесені в
автоматизовану систему управління (АСУ) в розділ «Розклади».
8.4.3. Студенти 5 курсу фармацевтичного факультету та факультету іноземних
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» другий
(магістерський) рівень вищої освіти проходитимуть виробничі практики за
спеціалізацією за вибором з
фармацевтичної хімії; клінічної фармації;
управління та економіки фармації; технології ліків. Обравши дві спеціалізації з
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зазначеного вище переліку спеціалізацій, в індивідуальний план студента
включається ще 2 факультативи зі спеціалізацій за вибором.
8.4.4. Декану факультету провести перезарахування дисциплін для студентів, які
вступили на другий курс з нормативним терміном навчання та розробити графік
ліквідації академічної різниці, яка виникла внаслідок різниці навчальних планів.
8.4.5. Під час навчання у вітчизняних та іноземних студентів І-V курсів
спеціальності «Фармація, промислова фармація», за необхідності буде
проводитися буде п’ять пар в день. Про зміни в розкладах завчасно
повідомлятиметься навчальним відділом. Усі зміни будуть внесені в
автоматизовану систему управління (АСУ) в розділ «Розклади».
9. Відповідно до навчального плану, кожен студент повинен щорічно відвідати
певну кількість елективних курсів з обов’язковим складанням підсумкового
контролю з них.
10. Декани факультетів зобов’язані довести до відома студентів перелік курсів за
вибором і організувати відвідування занять за визначеними ними курсом
(курсами) за вибором відповідно до положення про вибіркові дисципліни у
Тернопільському
національному
медичному
університеті
імені
І.Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України прийнятого вченою
радою університету Протокол №6 від 31.05.2022 р. та введеного в дію наказом
ректора університету №161 від 31.05.2022 р.
10.1. Затвердити курси за вибором для студентів медичного, стоматологічного,
фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів.
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
222 «Медицина» 1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Правознавство – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Біологія індивідуального розвитку – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Прикладна хімія в медицині – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Історія медицини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Академічне письмо – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Основи української медичної термінології – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Громадянська культура і толерантність – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Демократія від теорії до практики – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Соціологічні аспекти громадянського
суспільства – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Політологія – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Медичної біології
Загальної хімії
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Української мови

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
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Філософія береження здоров’я – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

* Студент має право обрати 4 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
222 “Медицина” 2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Основи соціальних досліджень – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Англійська медична термінологія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання медичної ембріології – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Основи медичних комунікацій – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Правовий статус суб’єктів медичних
правовідносин – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Медична етика – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Біоетика доклінічних та клінічних наукових
досліджень – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Логіка та критичне мислення – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Німецька медична термінологія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи економічної теорії – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Академічна доброчесність – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Кафедра
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Іноземних мов
Гістології та ембріології
Української мови
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Іноземних мов
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки

* Студент має право обрати 4 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
222 “Медицина” 3 курс
Назви вибіркових дисциплін
Англійська медична термінологія – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Клінічна біохімія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Клітинні технології у медицині – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи електрокардіографії – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Кафедра
Іноземних мов
Функціональної і лабораторної
діагностики
Гістології та ембріології
Пропедевтики внутрішньої
медицини та фтизіатрії
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Функціональна діагностика опорно-рухового
апарату з основами м’язового тестування та
електрокардіографії – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Основи клініко-лабораторної діагностики –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Мікробна екологія людини – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Культура медичної професійної мови і
спілкування – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Професійна медична комунікація лікаря з
пацієнтом українською мовою – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи раціонального харчування дітей –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Психофізіологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Збудники актуальних інфекцій, що передаються
повітряно-крапельним шляхом – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Внутрішньолікарняні інфекції – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Людяність та емпатія в роботі медика – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Лікувально-реабілітаційний масаж – 90 год (з
них 20 год аудиторних)

Функціональної і лабораторної
діагностики
Мікробіології, вірусології та
імунології
Української мови

Педіатрії №2
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Мікробіології, вірусології та
імунології
Терапії та сімейної медицини
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

* Студент має право обрати 2 вибіркові дисципліни (6 кредитів)
222 “Медицина” 4 курс
Назви вибіркових дисциплін
Актуальні питання ендоскопії – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Біопсійна діагностика – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Особливості перебігу захворювань внутрішніх
органів у людей похилого віку – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Практична дієтологія. Типологічні особливості
харчової поведінки людини – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Комунікативні навички в медичній практиці –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Планування сім’ї. Контрацепція – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання малоінвазивних хірургічних
технологій – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Хірургії №1 з урологією і
малоінвазивною хірургією імені
Л.Я. Ковальчука
Патологічної анатомії з секційним
курсом та судовою медициною
Внутрішньої медицини№1

Терапії та сімейної медицини
Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
Оперативної хірургії з клінічною
анатомією
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Нейроанатомія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Репродукція людини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Первинна паліативна допомога – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання топічної діагностики
патології нервової системи – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи сомнології – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Медична біотехнологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Мікробіологічні засади раціональної
антибіотикотерапії
Тропічна медицина – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Анатомії людини
Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
Терапії та сімейної медицини
Неврології
Функціональної і лабораторної
діагностики
Мікробіології, вірусології та
імунології
Інфекційних хвороб з
епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами

Превентивна медицина в клініці внутрішніх
хвороб – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Внутрішньої медицини №2

* Вітчизняний студент має право обрати 1 вибіркову дисципліну (3 кредити)
іноземний студент – 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
222 “Медицина” 5 курс
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Патофізіологія невідкладних станів – 90 год (з
Патологічної фізіології
них 20 год аудиторних)
Побічна дія ліків – 90 год (з них 20 год
Фармакології з клінічною
аудиторних)
фармакологією
Актуальні питання паліативної допомоги
Онкології, променевої діагностики
онкохворим – 90 год (з них 20 год аудиторних)
і терапії та радіаційної медицини
Секційний курс – 90 год (з них 20 год
Патологічної анатомії з секційним
аудиторних)
курсом та судовою медициною
Актуальні питання пластичної хірургії та
регенеративної медицини – 90 год (з них 20 год
Загальної хірургії
аудиторних)
Актуальні паразитарні хвороби людини – 90 год
Інфекційних хвороб з
(з них 20 год аудиторних)
епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами
Актуальні питання ранньої діагностики
Отоларингології, офтальмології та
онкологічних захворювань вуха, горла та носа –
нейрохірургії
90 год (з них 20 год аудиторних)
Основи ультразвукової діагностики – 90 год (з
Фізіології з основами біоетики та
них 20 год аудиторних)
біобезпеки
Паліативна допомога і геріатрія – 90 год (з них
Внутрішньої медицини №2
20 год аудиторних)
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Сучасні біомаркери в клініці внутрішніх хвороб
– 90 год (з них 20 год аудиторних)
Пренатальна допомога – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні проблеми кардіології – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Підліткова медицина – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Збудники інфекційних діарей – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Функціональної і лабораторної
діагностики
Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
Внутрішньої медицини №2
Дитячих хвороб з дитячою
хірургією
Педіатрії №2
Мікробіології, вірусології та
імунології

* Вітчизняний студент має право обрати 1 вибіркову дисципліну (3 кредити)
іноземний студент – 2 вибіркові дисципліни (6 кредитів)
222 “Медицина” 6 курс
Назви вибіркових дисциплін
Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Малоінвазивна урологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання андрології – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання трансфузіології – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Конфліктологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Інвазивні методи діагностики та лікування
кардіологічної патології – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Фізична та реабілітаційна медицина –– 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Актуальні питання отохірургії – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання церебро-васкулярної
патології – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Дитячих хвороб з дитячою
хірургією
Хірургії №1 з урологією і
малоінвазивною хірургією імені
Л.Я. Ковальчука
Загальної хірургії
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Внутрішньої медицини №3
Медичної реабілітації
Отоларингології, офтальмології та
нейрохірургії
Неврології

Методи дослідження слухової функції – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
ЕКГ в невідкладній кардіології – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Функціональної і лабораторної
діагностики

Клінічна електроенцефалографія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Паліативна і хоспісна медицина – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Вищої медсестринської освіти,
догляду за хворими та клінічної
імунології
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Паліативна допомога і менеджмент болю –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Функціональна діагностика сенсорних систем –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Основи електрофізіологічної діагностики –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання патології периферичної
нервової системи – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Маркетинг медичних послуг – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Клінічна патфізіологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Теоретичні і практичні основи застосування
рефлексотерапії -90 год (з них 20 год
аудиторних)
Геронтологія у загальнолікарняній практиці 90 год (з них 20 год аудиторних)

Внутрішньої медицини №2
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Неврології
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Патологічної фізіології

Терапії та сімейної медицини

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
222 “Медицина” 1 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Правознавство – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Біологія індивідуального розвитку – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Прикладна хімія в медицині – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Історія медицини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Академічне письмо – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Основи української медичної термінології – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Громадянська культура і толерантність – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Філософія береження здоров’я – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Кафедра
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Медичної біології
Загальної хімії
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Української мови

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
222 “Медицина” 2 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін

Кафедра
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Основи соціальних досліджень – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Англійська медична термінологія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання медичної ембріології – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Основи медичних комунікацій – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Правовий статус суб’єктів медичних
правовідносин – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Медична етика – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Біоетика доклінічних та клінічних наукових
досліджень – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Іноземних мов
Гістології та ембріології
Української мови
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів) і Догляд за
хворими (практику) за профілем (5 кредитів)
222 “Медицина” 3 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Клінічна біохімія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Клітинні технології у медицині – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи електрокардіографії – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Функціональна діагностика опорно-рухового
апарату з основами м’язового тестування та
електрокардіографії – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Основи клініко-лабораторної діагностики –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Мікробна екологія людини – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Культура медичної професійної мови і
спілкування – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Професійна медична комунікація лікаря з
пацієнтом українською мовою – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Основи раціонального харчування дітей –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Психофізіологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Фізіологічні основи косметології – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Кафедра
Функціональної і лабораторної
діагностики
Гістології та ембріології
Пропедевтики внутрішньої
медицини та фтизіатрії
Функціональної і лабораторної
діагностики
Мікробіології, вірусології та
імунології
Української мови

Педіатрії №2
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
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* Студент має право обрати 2 вибіркові дисципліни (6 кредитів) і Сестринську
практику за профілем (3 кредити)
222 “Медицина” 4 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Актуальні питання ендоскопії – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Біопсійна діагностика – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Практична дієтологія. Типологічні особливості
харчової поведінки людини – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Комунікативні навички в медичній практиці –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання малоінвазивних хірургічних
технологій – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Репродукція людини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Тропічна медицина – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Профілактична медицина – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Кафедра
Хірургії №1 з урологією і
малоінвазивною хірургією імені
Л.Я. Ковальчука
Патологічної анатомії з секційним
курсом та судовою медициною
Терапії та сімейної медицини
Оперативної хірургії з клінічною
анатомією
Акушерства та гінекології №2
Інфекційних хвороб з
епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами
Внутрішньої медицини №2

* Студент має право обрати 4 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
222 “Медицина” 5 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Патофізіологія невідкладних станів – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Побічна дія ліків – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання паліативної допомоги
онкохворим – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Секційний курс – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання пластичної хірургії та
регенеративної медицини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні паразитарні хвороби людини – 90 год
(з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Патологічної фізіології
Фармакології з клінічною
фармакологією
Онкології, променевої діагностики
і терапії та радіаційної медицини
Патологічної анатомії з секційним
курсом та судовою медициною
Загальної хірургії
Інфекційних хвороб з
епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами
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Актуальні питання ранньої діагностики
онкологічних захворювань вуха, горла та носа –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Основи ультразвукової діагностики – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Паліативна допомога і геріатрія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Пренатальна допомога – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання кардіології – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Імунопрофілактика – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Медицина для підлітків – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Отоларингології, офтальмології та
нейрохірургії
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Внутрішньої медицини №2
Акушерства та гінекології №2
Внутрішньої медицини №2
Педіатрії №2

* Студент має право обрати 2 вибіркові дисципліни (6 кредитів)
222 “Медицина” 6 курс (весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання трансфузіології – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Конфліктологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання отохірургії – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання церебро-васкулярної
патології – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Дитячих хвороб з дитячою
хірургією
Загальної хірургії
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Отоларингології, офтальмології та
нейрохірургії
Неврології

Методи дослідження слухової функції – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
ЕКГ в невідкладній кардіології – 90 год (з них
20 год аудиторних)

Функціональної і лабораторної
діагностики

Клінічна електроенцефалографія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Паліативна і хоспісна медицина – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Функціональна діагностика сенсорних систем –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні проблеми патології судин головного
мозку – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Медична реабілітація – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Вищої медсестринської освіти,
догляду за хворими та клінічної
імунології
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Неврології
Медичної реабілітації
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Електрофізіологічні методи дослідження в
медицині – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Симуляційний тренінг:кваліфіковані
реанімаційні заходи у дорослих на
догоспітальному і госпітальному етапах –
90 год (з них 20 год аудиторних)

Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Медицини катастроф та військової
медицини

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, бакалавр
1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Медична та біологічна хімія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Основи здорового способу життя – 90 год (з них
30 год аудиторних)
Академічне письмо – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Демократія: від теорії до практики – 90 год (з них
30 год аудиторних)
Основи масажу – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Філософія збереження здоров’я – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Основи фізичної реабілітації – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Основи спортивної медицини – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Деонтологія у фізичній терапії – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Біологія індивідуального розвитку – 90 год (з них
30 год аудиторних)

Кафедра
Загальної хімії
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Української мови
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Медичної біології

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, бакалавр
2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Спортивна фармакологія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Пропедевтична
педіатрія
для
фізичного
терапевта – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Фізична терапія в геронтології – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Масаж та самомасаж – 90 год (з них 30 год
аудиторних)

Кафедра
Фармакології з клінічною
фармакологією
Медичної реабілітації
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

30

Основи медичних знань – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Актуальні питання кінезіології – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Основи мануального м’язевого тестування – 90
год (з них 30 год аудиторних)
Прикладна антропоментрія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Основи соціодосліджень – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Правознавство – 90 год (з них 30 год аудиторних)

Медичної реабілітації

Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, бакалавр
3 курс
Назви вибіркових дисциплін
Основи нейрореабілітації – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Основи реабілітаційного обстеження – 90 год (з
них 30 год аудиторних)
Основи раціонального харчування – 90 год (з них
30 год аудиторних)
Гідротерапія – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Спортивна травматологія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Медична документація в реабілітаційних
закладах – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Основи соціальної реабілітації – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Нетрадиційні системи фізичного виховання – 90
год (з них 30 год аудиторних)
Новітні технології оздоровчо-рухової активності
– 90 год (з них 30 год аудиторних)
Фізична реабілітація в педіатрії – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Маніпуляційні методи фізичної реабілітації – 90
год (з них 30 год аудиторних)

Кафедра
Медичної реабілітації
Дитячих хвороб з дитячою
хірургією
Медичної реабілітації
Травматології та ортопедії з
військово-польовою хірургією
Медичної реабілітації
Медичної реабілітації
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Медичної реабілітації
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, бакалавр
4 курс
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Кардіореабілітація – 90 год (з них 30 год
Медичної реабілітації
аудиторних)
Ерготерапія при захворюваннях нервової
Фізичної терапії, ерготерапії та
системи – 90 год (з них 30 год аудиторних)
фізичного виховання
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Фізична
реабілітація
при
хірургічних
захворюваннях – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Корекційна педагогіка – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Прикладна кінезіологія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Народні та нетрадиційні методи реабілітації – 90
год (з них 30 год аудиторних)
Нетрадиційні види масажу – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Коригуюча
гімнастика,
тейпування,
постізометрична релаксація – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Ерготерапія при захворюваннях опорнорухового апарату – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Ерготерапія при ДЦП – 90 год (з них 30 год
аудиторних)

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Медичної реабілітації
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, спеціалізації “Фізична терапія” магістр
1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Реабілітаційний діагноз – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Фізична та реабілітаційна медицина в
інтенсивній терапії та реанімації – 90 год (з них
30 год аудиторних)
Основи екології та профілактичної медицини –
90 год (з них 30 год аудиторних)
Фізична терапія у геріатрії – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Лікувально-реабілітаційний масаж – 90 год (з
них 30 год аудиторних)
Фізична терапія при хірургічних та онкологічних
захворюваннях – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Англійська мова за професійним спрямуванням –
90 год (з них 30 год аудиторних)
Академічна доброчесність – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Медичне право – 90 год (з них 30 год
аудиторних)

Кафедра
Медичної реабілітації
Медичної реабілітації
Загальної гігієни та екології
Медичної реабілітації
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання
Іноземних мов
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
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Спеціальна корекційна педагогіка – 90 год (з них
30 год аудиторних)
Інформаційні технології (за професійним
спрямуванням)

Медичної інформатики

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
227 “Фізична терапія, ерготерапія”, спеціалізації “Фізична терапія” магістр
2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Організація роботи реабілітаційних закладів – 90
год (з них 30 год аудиторних)
Клінічна вертебрологія – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Фізична терапія при ампутаціях кінцівок та
ендопротезуванні суглобів – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Електро-фізичні методи у фізичній терапії – 90
год (з них 30 год аудиторних)
Мануальна терапія у фізичній терапії – 90 год (з
них 30 год аудиторних)
Ерготерапія в травматології та ортопедії – 90 год
(з них 30 год аудиторних)
Ерготерапія в неврології – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Фізична терапія в онкології – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Фізична терапія в акушерстві і гінекології –90 год
(з них 30 год аудиторних)
Ерготерапія в педіатрії –90 год (з них 30 год
аудиторних)

Кафедра
Медичної реабілітації
Травматології та ортопедії з
військово-польовою хірургією
Медичної реабілітації

Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

Акушерства і гінекології №1
Фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
229 “Громадське здоров’я”
1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Основи екології та профілактичної медицини –
90 год (з них 14 год аудиторних) (ЗФН)
Актуальні питання індивідуальної
та
громадської гігієни та профілактики – 90 год (з
них 14 год аудиторних) (ЗФН)
Сучасні проблеми екології людини – 90 год (з
них 14 год аудиторних) (ЗФН)

Кафедра
Загальної гігієни та екології

Загальної гігієни та екології
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Інформатизація та комунікації у громадському
здоров’ї – 90 год (з них 14 год аудиторних) (ЗФН)
Системи охорони здоров’я, їх організація,
фінансування – 90 год (з них 14 год аудиторних)
(ЗФН)
Правове забезпечення громадського здоров’я –
90 год (з них 14 год аудиторних) (ЗФН)
Харчування і здоров’я – 90 год (з них 14 год
аудиторних) (ЗФН)
Моніторинг і профілактика здоров’я – 90 год (з
них 14 год аудиторних) (ЗФН)
Промоція здоров’я – 90 год (з них 14 год
аудиторних) (ЗФН)
Розробка та управління проектами (аналітичні
моделі прийняття рішень) – 90 год (з них 14 год
аудиторних) (ЗФН)
Використання методів статистичного аналізу в
наукових дослідженнях – 90 год (з них 14 год
аудиторних) (ЗФН)
Актуальні питання епідеміології захворювань в
Україні та світі – 90 год (з них 14 год аудиторних)
(ЗФН)
Юридична
відповідальність
медичних
працівників – 90 год (з них 14 год аудиторних)
(ЗФН)
Академічне письмо – 90 год (з них 14 год
аудиторних) (ЗФН)

Медичної інформатики
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

Загальної гігієни та екології

Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Української мови

* Студент має право обрати 7 вибіркових дисциплін (21 кредит)
229 “Громадське здоров’я”
2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Актуальні питання доказової медицини – 120 год
(з них 22 год аудиторних) (ЗФН)
Управління якістю життя – 120 год (з них 22 год
аудиторних) (ЗФН)
Правове регулювання окремих видів медичної
практики – 120 год (з них 22 год аудиторних)
(ЗФН)
Моніторинг та реагування на надзвичайні
ситуації в сфері громадського здоров’я – 120 год
(з них 22 год аудиторних) (ЗФН)
Процедури і механізми захисту прав суб’єктів
медичних правовідносин – 120 год (з них 22 год
аудиторних) (ЗФН)

Кафедра
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Загальної гігієни та екології
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
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Судова практика та її значення у сфері охорони
здоров’я – 120 год (з них 22 год аудиторних)
(ЗФН)
Глобальне здоров’я – 120 год (з них 22 год
аудиторних) (ЗФН)

Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я

* Студент має право обрати 3 вибіркових дисциплін (12 кредитів)
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ
221 “Стоматологія” 1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Правові аспекти в стоматології – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Біологія індивідуального розвитку – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Прикладна хімія в стоматології – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Історія медицини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Академічне письмо – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Українська медична термінологія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Логіка та критичне мислення – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Громадянська культура і толерантність – 90 год
(з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Медичної біології
Загальної хімії
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
Української мови

Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
221 “Стоматологія” 2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Актуальні питання загальної хірургії – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Матеріалознавство
та
стоматологічне
обладнання – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Художнє моделювання різних груп зубів – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Англійська медична термінологія – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Актуальні питання хірургічної анатомії голови та
шиї – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Професійна медична комунікація лікаря з
пацієнтом – 90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Загальної хірургії
Ортопедичної стоматології
Терапевтичної стоматології
Іноземних мов
Оперативної хірургії з клінічною
анатомію
Української мови
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Людяність та емпатія в роботі медика – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Сучасне
матеріалознавство
в
клініці
терапевтичної стоматології – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Терапії та сімейної медицини
Терапевтичної стоматології

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
221 “Стоматологія” 3 курс
Назви вибіркових дисциплін
Сучасні методи ендодонтичного лікування – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Побічна дія ліків – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Електрофізіологічні методи дослідження в
стоматології – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Англійська термінологія у стоматології – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Основні технології виготовлення зубних протезів
– 90 год (з них 20 год аудиторних)
Реабілітація хворих в стоматології – 90 год (з них
20 год аудиторних)
Одонтогліфічні аспекти художньої реставрації –
90 год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Терапевтичної стоматології
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Іноземних мов
Ортопедичної стоматології
Хірургічної стоматології
Терапевтичної стоматології

* Студент має право обрати 2 вибіркові дисципліни (6 кредитів)
221 “Стоматологія” 4 курс
Назви вибіркових дисциплін
Сучасні технології суцільнолитого протезування
– 90 год (з них 20 год аудиторних)
Сучасні принципи діагностики захворювань
пародонта – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Патофізіологія невідкладних станів – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Методи лікування дефектів м’яких тканин (щік,
нижньої губи, носа) – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Основи незнімної ортодонтичної техніки – 90 год
(з них 20 год аудиторних)
Сучасні підходи до проведення професійної
гігієни ротової порожнини – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання акушерства та гінекології – 90
год (з них 20 год аудиторних)

Кафедра
Ортопедичної стоматології
Терапевтичної стоматології
Патологічної фізіології
Хірургічної стоматології
Дитячої стоматології
Терапевтичної стоматології
Акушерства та гінекології №1
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Актуальні питання дерматовенерології – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Пігментні пухлини шкіри обличчя та шиї – 90 год
(з них 20 год аудиторних)

Інфекційних хвороб з
епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами
Хірургічної стоматології

* Студент має право обрати 4 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
221 “Стоматологія” профілізація “Хірургічна стоматологія” 5 курс
Назви вибіркових дисциплін
Травматологія ЩЛД – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Хірургічна пародонтологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Хірургічні етапи імплантології – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Захворювання СНЩС – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання дитячої
хірургічної
стоматології – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Хірургічне лікування дефектів та деформації
альвеолярного відростка щелеп – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Актуальні питання організації стоматологічної
допомоги населенню – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Громадське здоров’я – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Кафедра

Хірургічної стоматології

Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
221 “Стоматологія” профілізація “Терапевтична стоматологія” 5 курс
Назви вибіркових дисциплін
Основи естетичної реставрації зубів – 90 год (з
них 20 год аудиторних)
Сучасні аспекти ендодонтичного лікування зубів
– 90 год (з них 20 год аудиторних)
Естетична стоматологія – дизайн посмішки – 90
год (з них 20 год аудиторних)
Сучасні аспекти діагностики, лікування та
профілактики захворювань пародонта та СОПР –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання дитячої терапевтичної
стоматології – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання організації стоматологічної
допомоги населенню – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Кафедра
Дитячої стоматології

Терапевтичної стоматології

Дитячої стоматології
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я
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Громадське здоров’я – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
221 “Стоматологія” профілізація “Ортопедична стоматологія” 5 курс
Назви вибіркових дисциплін
Актуальні питання дентальної рентгенографії –
90 год (з них 20 год аудиторних)
Основні аспекти ортопедичного протоколу
дентальної імплантації – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання виготовлення незнімних
ортопедичних конструкцій – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання ортодонтії – 90 год (з них 20
год аудиторних)
Актуальні питання організації стоматологічної
допомоги населенню – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Громадське здоров’я – 90 год (з них 20 год
аудиторних)

Кафедра

Ортопедичної стоматології

Дитячої стоматології
Громадського здоров’я та
управління охороною здоров’я

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
221 “Стоматологія” профілізація “Хірургічна стоматологія”
5 курс (весняний набір іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Травматологія ЩЛД – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Хірургічна пародонтологія – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Хірургічні етапи імплантології – 90 год (з них 20
Хірургічної стоматології
год аудиторних)
Захворювання СНЩС – 90 год (з них 20 год
аудиторних)
Актуальні питання дитячої
хірургічної
стоматології – 90 год (з них 20 год аудиторних)
Актуальні питання організації стоматологічної
Громадського здоров’я та
допомоги населенню – 90 год (з них 20 год
управління охороною здоров’я
аудиторних)
* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (9 кредитів)
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація”
1 курс
Назви вибіркових дисциплін
Біоетика – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Біогенні елементи – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Релігієзнавство –90 год (з них 30 год аудиторних)
Сучасна цивілізація та культура –90 год (з них 30
год аудиторних)
Медична паразитологія –90 год (з них 30 год
аудиторних)
Біоактивність неорганічних сполук – 90 год (з
них 30 год аудиторних)
Філософія збереження здоров’я – 90 год (з них 30
год аудиторних)
Академічне письмо – 90 год (з них 30 год
аудиторних)
Навколишнє середовище і здоров’я –90 год (з них
30 год аудиторних)
Основи соціологічних досліджень – 90 год (з них
30 год аудиторних)

Кафедра
Фізіології з основами біоетики та
біобезпеки
Загальної хімії
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Медичної біології
Загальної хімії
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін
Української мови
Загальної гігієни та екології
Педагогіки вищої школи та
суспільних дисциплін

* Студент має право обрати 5 вибіркових дисциплін (15 кредитів)
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація” 2 курс
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Основи хімічної метрології – 120 год (з них 40
Фармацевтичної хімії
год аудиторних)
Психологія спілкування. Основи поведінки
Психіатрії, наркології та медичної
споживача у фармації – 120 год (з них 40 год
психології
аудиторних)
Фармацевтичні
аспекти
тютюнопаління,
алкоголізму, токсикоманії та наркоманії – 120
Фармацевтичної хімії
год (з них 40 год аудиторних)
Комунікативні навички фармацевта – 120 год (з Психіатрії, наркології та медичної
них 40 год аудиторних)
психології
* Студент має право обрати 2 вибіркові дисципліни (8 кредитів)
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація” 3 курс
Назви вибіркових дисциплін

Кафедра
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Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків – 120
год (з них 40 год аудиторних)
Технологія гомеопатичних лікарських засобів –
120 год (з них 40 год аудиторних)
Фактори
та
механізми
фармакологічної
активності та токсичності лікарських засобів на
етапах фармакокінетики – 120 год (з них 40 год
аудиторних)
Технологія екстемпоральних лікарських та
косметичних засобів – 120 год (з них 40 год
аудиторних)
Теоретичні основи синтезу – 120 год (з них 40 год
аудиторних)
Англійська мова за професійним спрямуванням –
120 год (з них 40 год аудиторних)
Лікарські рослини світової медицини – 120 год (з
них 40 год аудиторних)

Фармацевтичної хімії
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Клінічної фармації
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Загальної хімії
Іноземних мов
Фармакогнозії з медичною
ботанікою

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація” 4 курс
Назви вибіркових дисциплін
Фітотерапія – 120 год (з них 48 год аудиторних)
Побічна дія ліків – 120 год (з них 48 год
аудиторних)
Інтелектуальна власність та міжнародний
маркетинг у фармації – 120 год (з них 48 год
аудиторних)
Нутріціологія – 120 год (з них 48 год аудиторних)
Управління інноваційною діяльністю, трудовими
ресурсами та логістикою у фармації – 120 год (з
них 48 год аудиторних)
Взаємодія лікарських засобів – 120 год (з них 48
год аудиторних)

Кафедра
Фармакогнозії з медичною
ботанікою
Клінічної фармації
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Фармакогнозії з медичною
ботанікою
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Клінічної фармації

* Студент має право обрати 3 вибіркові дисципліни (12 кредитів)
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація” 5 курс
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Виробничі фармацевтичні практики за спеціалізацією за вибором:
Фармацевтична хімія – 375 год (з них 126 год
Фармацевтичної хімії
аудиторних)
Клінічна фармація – 375 год (з них 126 год
Клінічної фармації
аудиторних)
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Управління та економіка у фармації – 375 год (з
них 126 год аудиторних)
Управління та економіки у
фармації
з технологією ліків
Технологія ліків – 375 год (з них 126 год
аудиторних)
Факультатив зі спеціалізацій за вибором:
Факультатив з фармацевтичної хімії – 90 год (з
Фармацевтичної хімії
них 30 год аудиторних)
Факультатив з клінічної фармації – 90 год (з них
Клінічної фармації
30 год аудиторних)
Факультатив з управління та економіки у
фармації – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Факультатив з технології ліків – 90 год (з них 30
год аудиторних)
* Студент має право обрати 2 виробничі практики зі спеціалізації (25 кредитів)
та 2 факультативи зі спеціалізацій, які не були вибрані (6 кредитів)
Блок вибіркових дисциплін (ЗФН)
Дизайн
експерименту у фармацевтичній
розробці – 90 год (з них 8 год аудиторних)
Управління та економіки у
фармації з технологією ліків
Належні практики у фармації – 90 год (з них 8 год
аудиторних)
Методологія біоаналітичних досліджень – 90 год
Фармацевтичної хімії
(з них 8 год аудиторних)
* Студент (ЗФН )має право обрати 2 виробничі практики зі спеціалізації (25
кредитів) та 2 факультативи зі спеціалізацій, які не були вибрані (6 кредитів) і 1
вибіркову дисципліну
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
226 “Фармація, промислова фармація”, спеціалізації “Фармація” 5 курс
(весняний набір, іноземці)
Назви вибіркових дисциплін
Кафедра
Виробничі фармацевтичні практики за спеціалізацією за вибором:
Фармацевтична хімія – 375 год (з них 126 год
Фармацевтичної хімії
аудиторних)
Клінічна фармація – 375 год (з них 126 год
Клінічної фармації
аудиторних)
Управління та економіка у фармації – 375 год (з
Управління та економіки у
них 126 год аудиторних)
фармації з технологією ліків
Технологія ліків – 375 год (з них 126 год
аудиторних)
Факультатив зі спеціалізацій за вибором:
Факультатив з фармацевтичної хімії – 90 год (з
Фармацевтичної хімії
них 30 год аудиторних)
Факультатив з клінічної фармації – 90 год (з них
Клінічної фармації
30 год аудиторних)
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Факультатив з управління та економіки у
фармації – 90 год (з них 30 год аудиторних)
Факультатив з технології ліків – 90 год (з них 30
год аудиторних)

Управління та економіки у
фармації з технологією ліків

* Студент має право обрати 2 виробничі практики зі спеціалізації (25 кредитів)
та 2 факультативи зі спеціалізацій, які не були вибрані (6 кредитів)

11. Завідувачам кафедр підготувати робочі програми з елективних курсів,
затвердити і подати у деканати відповідного факультету до 15.08.2022 р.
12. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до «Положення
про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному медичному
університеті імені І.Я. Горбачовського МОЗ України встановити річне
педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу в обсязі:
завідувач кафедри, професор, 520-600 год., завідувач кафедри, доцент 550600 год., професор, 550-600 год., доцент, 560-600 год., старший викладач,
асистент, 590-600 год. в межах ставок, виділених на кафедру навчальним
відділом.
Для викладачів, задіяних у підготовці фахівців за спеціальністю
223 «Медсестринство» (дистанційна форма навчання, асинхронне навчання),
встановити річне педагогічне навантаження в обсязі 700 годин.
13. У педагогічне навантаження враховувати години згідно «Норми часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи викладачів Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України, які були затверджені на засіданні вченої ради університету
31.05.2022 р. (протокол №6) введеного в дію наказом №161 від 31.05 2022 р.,
розроблені на основі наказу МОН України від 07.08.2002 р. №450. «Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».
14. Наповненість академічної групи складає не менше 12 здобувачів освіти
ступеня магістра (ступеня бакалавра за освітньою програмою Парамедик); 15
здобувачів освіти ступеня бакалавр за освітньою програмою «Сестринська
справа», «Фізична терапія» для очної (денної) форми навчання. Наповненість
академічної групи для здобувачів ступеня бакалавр, магістр – 24 для заочної
форми навчання, 25 для дистанційної форми навчання. Малочисельною
вважається група, наповненість якої складає менше 60% встановленої норми для
очної (денної), заочної, дистанційної форм навчання. Групи для проходження
навчальної практики на медичному, стоматологічному та фармацевтичному
факультетах, факультеті іноземних студентів формувати у складі до
25 студентів.
15. Виконане педагогічне навантаження викладача включає фактично
витрачений час на проведення занять і підтверджується первинними
навчальними
документами
(журналами,
відомостями
педагогічного
навантаження, індивідуальними планами, графіками, картами хвороб, актами,
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протоколами тощо). Середньотижнева тривалість робочого часу
професорсько-викладацького складу – 36 год.
16. Заступнику керівника навчального відділу Н.М. Гандзюк контролювати
виконання педагогічного навантаження та проводити його аналіз.
17. Відповідальність за планування всіх видів діяльності та контроль за
виконанням індивідуальних планів професорсько-викладацького складу і
педагогічного навантаження покласти на директорів навчально-наукових
інститутів, завідувачів та завучів кафедр.
18. Проректорам затвердити індивідуальні плани завідувачів кафедр.
19. Керівнику відділу виховної роботи та культурного розвитку М.І. Руденко
призначити наставників студентських груп. Виховну роботу наставникам
проводити у вільний від аудиторних занять час.
20. Директорам навчально-наукових інститутів та завідувачам кафедр
забезпечити виконання затвердженого МОЗ України тематичного плану видання
відомчої літератури. Подати пропозиції щодо тематичного плану на 2023 р. до
11.11.2022 року у видавництво «Укрмедкнига», науковому керівнику проф.
М.О. Кашубі.
21. Завідувачам кафедр оновити зміст стендів навчально-методичної
документації та розмістити на них:
– робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Розмістити у СДО Moodle кафедр:
– робочі навчальні програми з дисциплін;
– силабуси з навчальних дисциплін;
– матеріали для студентів для підготовки до лекцій;
– матеріали для студентів для підготовки до практичних/семінарських занять;
– відеоматеріали для кожного практичного/семінарського заняття;
– презентації лекцій;
– відеолекції;
– методичні вказівки;
– методичні розробки;
– графік чергування викладачів на кафедрі;
Оновити сторінки для електронного запису студентів на відробки
пропущених занять та консультації.
Оновити базу тестових завдань у СДО Moodle. Встановити можливості
розширеного круглодобового навчального тестування.
22. Завідувачам кафедр забезпечити вчасне розміщення та оновлення робочих
програм з навчальних дисциплін та силабусів з навчальних дисциплін на
головній сторінці кафедри.
23. Завідувачам кафедр продовжувати вести листок щоденного обліку
проведених занять для постійного моніторингу правильності ведення обліку та
виконання педагогічного навантаження кожним викладачем кафедри.
24. Запис поточних та передекзаменаційних консультацій проводити в журналах
обліку відвідування та успішності студентів на окремій сторінці і підписувати
відповідному викладачу.
25. Завідувачу навчальної частини кафедри щомісячно перевіряти всі журнали
обліку відвідування та успішності студентів на кафедрі, що підтверджувати
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записом «Перевірено» із зазначенням дати і особистим підписом. При
необхідності вказуються недоліки, які треба усунути. Контроль за ведення
журналів покласти на заступників директорів інститутів з навчальної частини та
завідувачів кафедр.
26. При проведенні заняття за методикою «єдиного дня» дозволити викладачам
під час проведення занять ставити, у разі виробничої необхідності, два підписи з
зазначенням кількості проведених кожним із них годин.
27. Керівнику навчального відділу доц. Андрію Машталіру у розкладі занять
передбачити одночасний прихід на кафедру груп не більше ніж виділених ставок
викладачів. У випадку відсутності достатньої кількості навчальних кімнат,
завідувачам кафедр організувати внутрішнім розкладом навчання у дві зміни.
28. Науково-педагогічним працівникам, які призначені відповідальними за
дотримання заходів цивільного захисту у навчальних корпусах університету
(згідно наказу №235 від 08.08.2022 р.) забезпечити організацію освітнього
процесу на кафедрах з дотриманням вимог відповідності кількості присутніх осіб
у навчальних корпусах кількості місць у захисних спорудах цивільного захисту,
визначених для навчального корпусу та зазначених у акті прийому університету
до 2022–2023 навчального року. За необхідності організувати двозмінне
навчання.
29. Деканам факультетів забезпечити приймання річних звітів про діяльність
кафедр університету до 23 червня 2023 року.
29.1. Річний звіт про діяльність кафедри подається у навчально-методичний
кабінет особисто завідувачем. Він складається з наступних частин:
- кадрове забезпечення навчального процесу;
- виконання плану педагогічного навантаження кафедри;
- робота кафедри з підвищенням кваліфікації;
- видавнича діяльність кафедри з питань навчально-методичної роботи;
- методичне забезпечення навчального процесу;
- метеріально-технічна база кафедри;
- робота кафедри, спрямована на вдосконалення підготовки студентів до
складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) етап 1
ЄДКІ: (інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови
професійного спрямування); етап 2 ЄДКІ: інтегрований тестовий іспит «Крок 2».
- робота кафедри за грантами;
- наукова діяльність кафедри;
- лікувально-діагностична та профілактична робота;
- пропозиції кафедри щодо удосконалення організації освітнього процесу,
підвищення якості навчання (обговоренні і затвердженні на засіданні кафедри).
30. Завідувачам кафедр продовжити роботу над створенням наступного блоку
основної навчально-методичної документації з кожної дисципліни, що
викладаються на кафедрі в 2022–2023 н.р.:
- робоча програма з кожної дисципліни і для кожного факультету окремо з
повним методичним забезпеченням;
- банк тестових питань та тестових завдань для проведення диференційованих
заліків та іспитів;
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- перелік екзаменаційних питань з дисципліни, з якої згідно навчального плану
передбачено іспит.
31. Завідувачам кафедр у 2022-2023 н.р. продовжувати викладання відповідних
предметів на своїх кафедрах на засадах наукової доказовості згідно з
методичними рекомендаціями, клінічними протоколами та стандартами
медичних технологій.
Підготувати всю навчально-матеріальну базу, підготувати до роботи
навчальне та наукове обладнання, роботу комп’ютерних, тренажерних та
симуляційних класів, і створити належні умови для самостійної роботи
студентів.
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Затверджено рішенням вченої ради від 30.08.2022 р., протокол №10
План заходів для підготовки та організації проведення 2022–2023 навчального
року в Тернопільському національному медичному університеті
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Термін
виконання
Розглянути питання підготовки
До
університету
до
2021–2022 31серпня 2022
навчального року на засіданнях
року
вченої
ради
університету,
ректорату, вчених рад факультетів,
залучивши до участі в них
керівників структурних підрозділів
з питань охорони здоров’я обласної
військової адміністрації, місцевих
органів виконавчої влади та
самоврядування, державної служби
з надзвичайних ситуацій, науководослідних
установ,
закладів
охорони здоров’я, громадських
організацій, представників органів
студентського самоврядування та
іноземних земляцтв.
Приведення
фонду
існуючих До 15.08.2022
року
споруд цивільного захисту у
готовність до використання за
призначенням, огляду і оцінки
підвальних приміщень корпусів і
гуртожитків
для
можливого
використання як найпростіших
укриттів для учасників освітнього
процесу.
Створити спільну комісію до складу До 15.08.2022
року
якої, включити відповідальних
працівників
університету,
представника МВС та ДСНС
України у Тернопільській області
для прийняття рішення про
готовність університету до нового
навчального року
До початку
Здійснити поселення студентів у
навчального
гуртожитки
року
Зміст заходу

Виконавець
Проректори,
декани
факультетів,
директори ННІ,
завідувачі кафедр

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий
Комісія з
поселення,
декани факультетів
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Привести у відповідність до чинних
вимог
підвальні
приміщення
навчального корпусу №3 за
адресою вул. Руська, 36 та №5 за
адресою вул. Словацького, 2, як
найпростіших укриттів, здійснити
їх поточний ремонт.
Забезпечити
оснащення
протирадіаційного укриття (далі –
ПРУ)
університету
централізованим водопостачанням,
каналізацією,
електричним
живленням та теплопостачанням,
приточно-витяжною вентиляцією
та інтернетом.
Привести у відповідність до норм
законодавства евакуаційні шляхи у
навчальних корпусах, розмістити
вказівники
напрямку руху і
таблички біля входу до захисних та
інших споруд, що визначені як
найпростіше укриття учасників
освітнього процесу та працівників.
Привести
у
готовність
та
перевірити локальні і об’єктові
системи оповіщення.
Перевірити
стан
підвальних
приміщень будівель університету
на предмет використання їх як
найпростіших
укриттів.
На
придатні приміщення оформити
акти засвідчені підписами і завірені
печатками.
Забезпечити усі навчальні корпуси і
захисні
споруди
університету
порошковими та вуглекислотними
вогнегасниками,
додатково
встановити
а
протипожежну
сигналізацією.
Призначити відповідальних осіб за
дотримання
заходів
цивільного

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий
Проректор закладу
вищої освіти з
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захисту у навчальних
університету.

11.

12.

13.

14.

корпусах

Забезпечити
безумовне
переривання освітнього процесу у
разі включення сигналу «Повітряна
тривога» або інших відповідних
сигналів оповіщення. Організувати
переміщення учасників освітнього
процесу до споруд цивільного
захисту і перебування їх там до
скасування сигналу.
Продовжити
роботу
щодо
організаційно-методичного
забезпечення освітнього процесу з
урахуванням вимог Закону України
«Про Вищу освіту», «Про освіту»,
«Про
ліцензування
видів
господарської діяльності», «Про
фахову передвищу освіту», наказів
та листів Міністерства освіти і
науки
України,
Міністерства
охорони
здоров'я
України,
державних стандартів вищої освіти
та інших нормативних актів.
Оновити і затвердити силабуси та
робочі
програми
навчальних
дисциплін за спеціальностями:
221 «Стоматологія»;
222 «Медицина»;
223 «Медсестринство»;
226
«Фармація,
промислова
фармація»;
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
229 «Громадське здоров’я»
091 «Біологія»
Продовжувати здійснювати заходи
протиепідеміологічного контролю,
обліку інфікованих та протидії з
розповсюдження
коронавірусної
хвороби COVID-19 в академічному
середовищі університету

науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай

Постійно

Постійно

До 31.08.2022

Постійно

Декани
факультетів,
завідувачі кафедр

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай

Завідувачі кафедр

Проректор з
науковопедагогічної та
лікувальної роботи
проф. С.Й.
Запорожан
Заступники деканів
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Продовжити
інформаційну
кампанію для здобувачів вищої
освіти та викладачів з питань
профілактики,
діагностики
і
лікування гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

Постійно

Сформувати колективи авторів та
оновити підручники і посібники,
відповідно до нових стандартів
підготовки
фахівців
другого
(магістерського) рівня галузі знань
22
«Охорона
здоров'я»
Впродовж
спеціальностей
2022-2023 н. р
222 «Медицина»,
221 «Стоматологія»,
226
«Фармація,
промислова
фармація»,
223 «Медсестринство»
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Оприлюднити
веб
сайті
університету робочі навчальні
плани за спеціальностями та графік До 31.08.2022
освітнього процесу на 2022-2023
н.р.
Створити відео контент (лекції,
практичні та інші методичні та
інформаційні
матеріали)
для
До 31.08.2022
навчання у асинхронному режимі,
завантажити та розмістити в СДО
«Moodle»
Здійснювати постійний контроль
стану
запровадження
нових
стандартів освіти на кафедрах та
управління якістю надання освітніх
послуг
Провести
щорічне
планове
громадське обговорення освітніх
програм підготовки бакалаврів,
магістрів і докторів філософії

Постійно

До 20.05.2023

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної та
лікувальної роботи
проф.
С.Й. Запорожан
Декани
факультетів
Директор ННІ
медсестринства
Завідувачі кафедр

Гаранти освітніх
програм;
Завідувачі кафедр;
Голови профільних
методичних
комісій

Керівник
навчального
відділу
доц. А.І. Машталір

Завідувачі кафедр

Керівник відділу
забезпечення
якості вищої
освіти;
Декани
факультетів
Гаранти освітніх
програм;
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
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21.

Постійне оновлення та підтримка в
актуальному стані інформації у
ЄДЕБО щодо усіх показників
діяльності університету

До 19.11.2022

22.

Забезпечити відповідність змісту
програм, навчально-методичного
супроводу освітнього процесу,
вимог до атестації інтернів та
слухачів із новими вимогами
сучасного законодавства України,
сучасними протоколами лікування
та стандартами діагностики

Постійно

23.

Забезпечити належні умови для
розвитку у студентів, лікарівінтернів, лікарів-слухачів широкого
спектру компетенцій та практичних
Впродовж
навичок,
особливо
при
2020-2021 н. р.
невідкладних станах, застосовувати
компетентісний
підхід
при
оцінюванні практичних навичок
студентів, інтернів та слухачів

24.

25.

Провести ЄДКІ (Етап І) відповідно
до
затвердженого
графіка.
Провести аналіз результатів та
забезпечити якісну підготовку
Впродовж
студентів усіх факультетів і 2022-2023 н. р.
спеціальностей
до
Єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту у 2022 році
Широко
використовувати
у
освітньому
процесі
базові
англомовні
підручники,
інші
Постійно
англомовні друковані та онлайн
джерела

роботи проф.
А.Г. Шульгай;
Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ;
Декани
факультетів
Голови
методичних
комісій
Завідувачі кафедр
Адміністратор
ЄДЕБО
Керівники усіх
підрозділів
Декан ФПО;
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної та
лікувальної
роботи;
Завідувачі кафедр
ФПО.
Керівник
міжкафедрального
навчальнотренінгового
центру;
Керівник відділу
практики;
Декани
факультетів;
Завідувачі кафедр

Декани
факультетів
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр
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26.

27.

28.

29.

Постійно удосконалювати роботу
спільних наукових
колективів
Університету
з
науковими
установами, проведення спільних
Впродовж
наукових досліджень, підготовки
2022-2023 н. р
фахівців на (третьому) освітньонауковому рівні вищої освіти
доктора; реалізацію спільних PhD
програм
Активно
використовувати
у
освітньому
процесі
міжкафедральний
навчальнотренінговий центр
Постійно

Забезпечити дотримання
Ліцензійних вимог впровадження
освітньої діяльності науковопедагогічними працівниками
кафедр
Забезпечувати здобувачів вищої
освіти необхідними навчальнометодичними матеріалами,
відповідно до Ліцензійних вимог
впровадження освітньої діяльності.
Організувати та провести курси
підвищення педагогічної
кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету

Постійно

Постійно
Впродовж
2022-2023 н. р

30.

31.

32.

Забезпечити підготовку підрозділів
до проведення ресертифікаційного
аудиту
системи
менеджменту
університету за міжнародними
стандартами якості ISO 9001:2015.

До
01 квітня
2023 року

Доповнити
загально
університетський перспективний
план підготовки та видання
підручників та посібників науковопедагогічними
працівниками

До
01 листопада
2022 року

Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ;
Декани
факультетів
Завідувачі кафедр
Керівник
міжкафедрального
навчальнотренінгового
центру
Декани
факультетів
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр;
Директори ННІ
Декани
факультетів
Директор
бібліотеки
Завідувачі кафедр
Керівник відділу
внутрішнього
забезпечення
якості вищої освіти
доц. А.В.
Чорномидз;
Керівник
навчального
відділу доц. А.І.
Машталір
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай
Проректор закладу
вищої освіти з
науково-
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33.

34.

35.

36.

37.

кафедр
одноосібно,
або
в
співавторстві
з
провідними
науковцями інших ЗВО, звернувши
особливу увагу на видання, які
відсутні в Україні.
Продовжити
роботу
із
Впродовж
комплектування фонду бібліотеки 2022-2023 н. р
навчальною
та
науковою
літературою
з
врахуванням
навчальних,
наукових
та
інформаційних потреб користувачів
шляхом
закупівлі
фахової
літератури
у
провідних
видавництвах України
З метою поліпшення організації
Впродовж
підготовки лікарів, стоматологів та 2022-2023 н. р
фармацевтів, забезпечити подальше
удосконалення їх діяльності у
навчально-симуляційному центрі,
фантомних
залах
та
університетській навчальній аптеці.
Проводити внутрішній моніторинг
Впродовж
якості освітньої діяльності та 2022-2023 н. р
удосконалювати
систему
управління з урахуванням вимог
Закону України «Про вищу освіту»

Стимулювати
науковоВпродовж
педагогічних
працівників 2022-2023 н. р
університету збільшити кількість
публікацій,
що
цитуються
науковометричними базами Scopus
та Web of Science з високим
показником індексу Гірша (hіндекс).
Здійснювати
ефективний
Впродовж
моніторинг
якості
науково- 2022-2023 н. р
педагогічного
персоналу
університету
шляхом
рейтингування діяльності науковопедагогічних працівників і кафедр з
урахуванням
показників
для
визначення рівня наукової та
професійної активності науковопедагогічних
працівників,
які
затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015

педагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай
Проректор з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ;
Директор
бібліотеки
О.Я. Проців

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай
Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ

Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай;
проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ
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38.

39.

41.

42.

року №1187 «Про затвердження
ліцензійних умов провадження
освітньої
діяльності
закладів
освіти» в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24
березня 2021 р. № 365
Залучати викладачів університету
Впродовж
до читання лекцій та стажувань в 2022-2023 н. р
закордонних навчальних закладах
Збільшити академічну мобільність
викладачів та студентів. Розробити
заходи стимулюючого характеру.
Стимулювати
працівників
Впродовж
університету щодо участі в 2022-2023 н. р
міжнародних освітніх та наукових
грантових програмах. Розширити
роботу з пошуку партнерів для
реалізації наявних проектів у
рамках програми «Горизонт-2020».
Європейських програм стажування
та академічного обміну (Erasmus
Mundus, Erasmus+, та інших).
Продовжити відбір та укладання
Постійно
контрактів
з
висококваліфікованими
науковопедагогічними кадрами, залучення
до науково-педагогічної діяльності
обдарованої молоді
Здійснювати підготовку студентів
Впродовж
до етапу 2 ЄДКІ у кілька етапів – 2022-2023 н. р
самостійна роботи та вивчення
студентами
тестових
завдань;
робота студентів на кафедрах;
контроль навчально-пізнавальної
діяльності студентів з підготовки до
етапу 2 ЄДКІ шляхом проведення
комплексних контрольних робіт
(діагностично-тренінгові
тестування
та
підсумковий
(ректорський) тестовий контроль
студентів);
структуроване
проведення пілотних тестових
іспитів, аналогічних іспиту «Крок
2»
профільними
кафедрами

Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ

Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ

Помічник ректора з
кадрових питань
А.Ф. Трущенкова;
Декани
факультетів
Завідувачі кафедр
Декани
факультетів
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44.

45.

46.

47.

48.

відповідно
до
навчальних
дисциплін
З метою покращення освітнього
Впродовж
процесу
в
університеті, 2022-2023 н. р
організувати та провести онлайн
опитування
студентів
після
завершення вивчення навчальних
дисциплін на кафедрах. Здійснити
проведення
анкетування
випускників
та
абітурієнтів
університету.

З метою запобігання та протидії
корупції,
здійснювати
роз’яснювальну
роботу
серед
викладачів і студентів. Проводити
дієві заходи щодо упередження
корупційних правопорушень.

Забезпечити вчасне та актуальне
оновлення
інформації
на
офіційному
Web-сайт
всіма
підрозділами університету. Вчасне
реагування на вхідні електронні
листи на корпоративній пошті.

Забезпечити
своєчасне
проходження атестації на лікарські
категорії
науково-педагогічних
працівників клінічних кафедр.

Проводити поточні, капітальні
ремонтно-будівельні роботи згідно
затвердженого плану. Забезпечити
готовність університету до роботи в
умовах запровадження воєнного

Керівник відділу
внутрішнього
забезпечення
якості вищої освіти
доц. А.В.
Чорномидз;
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної
роботи
проф.
А.Г. Шульгай
Впродовж
Уповноважений з
2022-2023 н. р
антикорупційної
діяльності
Р.М. Балик
Начальник
юридичного
відділу
Т.Т. Балик;
Декани
факультетів
Впродовж
Проректор закладу
2022-2023 н. р.
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ;
Керівники
структурних
підрозділів
університету
Впродовж
Проректор закладу
2022-2023 н. р
вищої освіти з
науковопедагогічної та
лікувальної роботи
проф.
С.Й. Запорожан
Впродовж
Проректор закладу
2022-2023 н. р
вищої освіти з
науковопедагогічної
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стану та карантинних обмежень у
зимовий період.

49.

50.

51.

52.

Вживати
заходів
щодо
пропагування серед студентської
молоді засад здорового способу
життя, санітарно-епідеміологічної
безпеки,
військової
безпеки;
залучати студентів до роботи для
впорядкування
студентських
гуртожитків

Постійно

Організовувати
заходи
щодо
Постійно
гарантування безпеки перебування
іноземних студентів на території
України, недопущення виникнення
конфліктних
ситуацій
та
протиправних діянь, проведення
відповідної виховної роботи
Забезпечити подальшу діяльність в Протягом року
університеті
волонтерського
центру, груп милосердя для надання
допомоги українським військовим,
вимушеним
переселенцям,
лікувально-профілактичним
та
соціальним закладам (установам),
хоспісам,
учасникам
АТО,
ветеранам
війни
та
праці,
малозабезпеченим
верствам
населення, дітям позбавленим
батьківського піклування, сиротам.

Контролювати стан виконавської
дисципліни,
відповідальність
керівників підрозділів та кафедр за
своєчасне і якісне виконання актів
та доручень Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, МОН та МОЗ

Постійно

роботи та
соціальних питань
проф. О.Б. Слабий
Проректор закладу
вищої освіти з
науковопедагогічної та
лікувальної роботи
проф.
С.Й. Запорожан
Керівник відділу
виховної роботи та
культурного
розвитку
М.І. Руденко;
Дирекція
студмістечка
Декан факультету
іноземних
студентів
проф.
П.Р. Сельський
Проректор закладу
вищої освіти з
наукової роботи
проф. І.М. Кліщ;
Керівник
волонтерського
центру доц.
Наталія Лісничук;
Керівник відділу
виховної роботи та
культурного
розвитку
М.І. Руденко;
Проректори
Декани
факультетів
Завідувачі кафедр
Керівники
підрозділів
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