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Тернопіль №

Про затвердження рішень вченої ради 
від 25 жовтня 2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення вченої ради від 25 жовтня 2022 року з питань:
-  обговорення та затвердження плану підготовки науково-педагогічних 

працівників та резерву на посади завідувачів кафедр та роботи з викладачами без 
наукового ступеня (додаток 1);

-  про роботу центру симуляціі^ого навчання (додаток 2).
2. Затвердити освітньо-професійні програми вторинної спеціалізації 

сцеціальності 222 «Медицина» зі спеціальностей:
-  хірургія;
-  терапія;
-  акушерство та гінекологія;
-  педіатрія;
-  неврологія; - і- г -г г.
-  отоларингологія; ' ( .
-  травматологія та ортопедія.
3. Затвердити освітньо-професійну програму з первинної спеціалізації- 

інтернатури за спеціальністю «Фізична та реабілітаційна медицина».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора закладу вищої 

освіти з науково-педагогічної роботи.

Ректор закладу вищої освіти

Проректор закладу вищої освіти 
з науково-педагогічної роботи 
Учений секретар _
Начальник юридичного відділу 
Начальник відділу документообігу

Гераашюк 52-45-54

Михайло КОРДА

ркадій ШУЛЬГАИ 
Ілля Герасимюк 
Тарас БОРИС 
Тетяна БУНТ



Додаток 1,

Рішення вченої ради від 25.10.2022 р. з питання «Обговорення і затвердження 
плану підготовки науково-педагогічних кадрів та резерву на посади 
завідувачів кафедр. Робота з викладачами без наукового ступеня»

1. Затвердити план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2022-2023 
навчальний рік і план підготовки резерву на посади завідувачів кафедр.

2. У питаннях підготовки науково-педагогічних кадрів дотримуватись 
положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. №44 « Про 
затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 
рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 
установи про присудження ступеня доктора філософії» та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження 
(позбавлення) наукових ступенів», зокрема передбаченому у нії «Порядку 
присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук».

Відповідальні: науковий відділ, завідувач відділу докторантури та 
аспірантури, наукові керівники дисертантів.

Термін виконання: протягом року.
3. Завідувачам кафедр, у резерві яких немає докторів наук і не проводиться 

їх підготовка, розробити заходи і подати на розгляд кандидатури науковців, які 
планують запланувати докторські дисертації.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 01 грудня 2022 р.
4. Звернути увагу завідувачів кафедр, у яких для забезпечення навчального 

процесу залучаються сумісники, на необхідність підготовки власних науково- 
педагогічних кадрів і відходу від практики внутрішнього та зовнішнього 
сумісництва.

Відповідальні: зав. аспірантурою, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 10 грудня 2022 р.
5. З метою забезпечення кафедр університету науково-педагогічними 

кадрами на перспективу, завідувачам кафедр подати пропозиції для формування 
заявки в МОЗ України щодо виділення бюджетних місць для підготовки в 
аспірантурі та докторантурі.

Відповідальні: зав. сектором аспірантури, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 11 грудня 2022 р.
5. З метою забезпечення своєчасного виконання дисертаційних робіт, 

покращити їх експертизу на етапі планування, звертаючи увагу на актуальність 
тем, методичний рівень, відповідЦість сучасним вимогам і 
патентоспроможність.

Відповідальні: голова наукової комісії, патентно-інформаційний відділ.
Термін виконання: протягом року.
6. Систематично контролювати виконання індивідуальних планів 

аспірантами і здобувачами. У разі недотримання графіків чи невиконання 
запланованих видів робіт, приймати заходи адміністративного характеру аж до 
відрахування з аспірантури.

Відповідальні: науковий відділ, зав. відділом аспірантури і докторантури, 
наукові керівники дисертаційних робіт, завідувачі кафедр.



Термін виконання: постійно.
7. Продовжувати заходи із сприяння виконанню і соціальному захисту 

молодих науковців, а саме:
• надавати відпустки для написання та захисту дисертаційних робіт;
• надавати премії після подання дисертаційної роботи до захисту;
• безкоштовно публікувати в університетських фахових виданнях 

видавництва “Укрмедкнига”;
• забезпечувати виконавців диеертаційних робіт лабораторними 

тваринами та науковим уетаткуванням для виконання дисертацій;
• надавати допомогу у проведенні наукових досліджень в лабораторіях 

університету та універеитетів-партнерів ТНМУ.
Відповідальний : проректор з наукової роботи
Термін виконання: постійно.



Додаток 2.

Рішення вченої ради від 27.09.2022 р. з питання «Про роботу центру
симуляційного навчання»

1. Завершити ремонт першого поверху Симуляційного центру та 
оснастити обладнанням згідно затвердженого плану.

Відповідальні: господарська частина, Цимбалюк Г.Ю.
Протягом року ■
2. Упровадити методику застосування стандартизованого пацієнта 

відповідно до потреб освітньо- професійної програми підготовки лікаря.
Відповідальні: Цимбалюк Г.Ю. Пасяка Н.В.
Протягом року
3. Охопити «Школою симуляційного навчання» усіх викладачів 

кафедр університету, які проводять навчання за наскрізною програмою.
Відповідальні: Гудима А.А., Цимбалюк Г.Ю.
Протягом навчального рок>̂
4. Розробити систему контролю ефективності симуляційного навчання 

в університеті.
Відповідальні: Гудима А.А., Цимбалюк Г.Ю.
Протягом навчального року.
5. Систематично моніторувати інновації в симуляційній медицині та 

давати рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу в симуляційному 
навчанні.

Відповідальні: Гудима А.А., Цимбалюк Г.Ю.
Протягом навчального року.


