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ДО ВІДОМА
ВИКЛАДАЧІВ
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського
планують створити кафедри
функціональної діагностики
та клінічної патофізіології на
базі КЗ ТОР «Тернопільська
університетська лікарня». На
кафедрі будуть створені лабораторії функціональної
діагностики серцево-судинної, дихальної, нервової та
ендокринної систем, системи
крові, травлення і виділення, сенсорних систем. Кафедра буде оснащена найбільш
сучасною апаратурою для
проведення функціональних
обстежень із застосуванням
ультразвукових, рентгенологічних, електрокардіографічних, денситометричних та
інших методів.
На базі кафедри планують
проводити консультації з
патофізіологічним обґрунтуванням найбільш складних клінічних випадків при
лікуванні хворих за ІІІ рівнем складності у Тернопільській університетській
лікарні.
Викладачів клінічних кафедр університету, які мають
бажання працювати на цій
кафедрі за напрямками патофізіологічного обґрунтування захворювань та функціональної діагностики, просимо звертатися у лікувальний відділ університету.

60 ВЕСЕН

ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ, ТВОРИТИ
ДОБРО – ЖИТТЄВА ОСНОВА
ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ КЛИМНЮКА
18 березня виповнюється 60
років завідувачу кафедри
мікробіології, вірусології та
імунології ТДМУ імені І.Я.Горб ач евсько го , пр офес ор у
Климнюку Сергію Івановичу.
Вельмишановний Сергію Івановичу!
Сердечно вітаємо Вас з 60літтям!

У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, успішно пройшли 35-літній трудовий шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри.
Колектив університету щиро
шанує Вас як відомого в Україні
та за її межами вченого-мікробіолога, досвідченого педагога і
вихователя студентської молоді

60-й день народження відзначає 18 березня завідувач кафедри мікробіології, вірусології та
імунології, професор Сергій Іванович Климнюк.
Доля талановитого науковця,
досвідченого педагога та організатора нерозривно пов’язана з
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.
Тут минули його студентські
роки, тут він навчався в аспірантурі, зростав фахово, переймаючи досвід старших колег, сформувався як авторитетний вчений.
Народився Сергій Іванович в
білоруському місті Бресті, де після
закінчення медичного ВНЗ працювали його батьки. 1959 року
сім’я Климнюків переїхала до Тернополя. Що медицина – його
покликання, збагнув ще в дитинстві. «На вибір професії, –
розповідає Сергій Іванович, –
передусім вплинув приклад
батьків». Іван Григорович Климнюк працював хірургом у заліз-

ничній лікарні, Олена
Іванівна – рентгенологом. Трудилися самовіддано та здобули
вдячність хворих. Сергій був одним з кращих випускників школи № 4, яку закінчив
1969 року. І того ж
року став студентом
лікувального факультету Тернопільського
медичного інституту.
Вже в період навча ння п рояви вся
його хист до науки,
дослідницької роботи.
Здібний юнак виступав
на конференціях, семінарах. Вчився на «відмінно». Особливо любив хірургію, мікробіологію, нормальну фізіологію.
Водночас був ініціативним, брав
участь в студентських заходах, у
художній самодіяльності. Маючи

за багаторічну невтомну працю,
високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових
обов’язків.
Всім пам’ятна Ваша діяльність
як вченого секретаря вченої
ради, проректора з міжнародних
зв’язків, а також активна громадська діяльність, участь в художній самодіяльності.

В а ші пор я д ні ст ь , п р а ц елюбність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити добро за слу говують най вищ ої
оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих науковців і викладачів.
Б ажа єм о Ва м , шановни й
Сергію Івановичу, міцного здоров’я, невичерпного творчого
натхнення, нових здобутків у
Вашій благородній діяльності,
душевного спокою, добробуту, людського тепла, родинного благополуччя і затишку,
довгих років радісного, щасливго життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського

гарний голос, співав на сцені, читав вірші, всі шість років грав в
інститутському оркестрі на скрипці
(цей музичний інструмент вподо-

бав ще дитиною, навчаючись у
музшколі).
Після закінчення з відзнакою
медінституту 1976 року вступив до
аспірантури з мікробіології за пропозицією тодішнього проректора
з наукової роботи, завідувача кафедри мікробіології, вірусології та
імунології, професора Івана Олександровича Ситника. 1979 року
успішно захистив кандидатську
дисертацію «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи». Працював асистентом, відтак – старшим викладачем, доцентом цієї ж
кафедри. Протягом багатьох років
Сергій Іванович був вченим секретарем вченої ради ТДМУ (тоді
ще інституту).
«Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди в нормі
та при патології», – такою була
тема докторської дисертації, яку
Сергій Іванович захистив 1994 року.
(Продовження на стор. 3)
ЗАУВАЖТЕ

ОГОЛОШЕННЯ
18 БЕРЕЗНЯ –
Голова наглядової ради комунального закладу Тернопільської
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ обласної
ради «Тернопільська університетська лікарня»,
ДВЕРЕЙ
відповідно до «Положення про на18 березня об 11 годині в морфологічному корпусі ТДМУ (вул.
Руська, 12) відбудеться день відкритих дверей.
Матимете змогу познайомитися
з правилами прийому до Тернопільського державного медичного
університету ім. Івана Горбачевського, науковими лабораторіями,
кафедрами, а також поспілкуватися з провідними науковцями та
викладачами ВНЗ.
Запрошуємо всіх бажаючих.
Приймальна комісія

глядову раду», оголошує конкурс на
чотири вакантні посади членів наглядової ради – виборних представників
громадськості Тернопільської області.
Участь у конкурсі можуть брати громадяни віком понад 18 років, що постійно проживають на території області.
Термін подачі документів – один
місяць з дня оголошення.
Звертатися за адресою:
46002, м. Тернопіль,
вул. Клінічна, 1,
університетська лікарня,
голові наглядової ради,
професору В.В. Бігуняку.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО»
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(АКРЕДИТОВАНИЙ
ЗА IV РІВНЕМ)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ ПОСАД:
НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:
– завідувача кафедри філософії та суспільних дисциплін – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність наукового ступеня доктора наук, стаж нау-

ково-педагогічної роботи – не менше
десяти років, допенсійного віку.
– професора кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність
наукового ступеня доктора наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше восьми років.
– доцента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони
здоров’я з медичною статистикою – 1 посада.
Вимоги до претендентів: наявність
наукового ступеня кандидата наук, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше чотирьох років.
Термін подачі документів – один місяць
з дня оголошення.
Звертатися:
46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1,
відділ кадрів, тел. 52-14-64.
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РЕКТОР ТДМУ ЛЕОНІД КОВАЛЬЧУК: «КОМПАС

2

НАШОГО ВНЗ СПРЯМОВАНИЙ НА ІНТЕГРАЦІЮ
У СВІТОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»
15 березня виповнилося 65 років ректору Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, заслуженому діячу науки і техніки, членукореспонденту Національної академії медичних наук
України, професору Ковальчуку Леоніду Якимовичу
Вельмишановний Леоніде Якимовичу!
Ректорат і весь колектив університету щиросердечно вітають Вас з
65-літтям!
Ми глибоко поважаємо і шануємо Вас за багаторічну невтомну працю як талановитого випускника університету, видатного, відомого в
усьому світі вченого і клініциста-хірурга, досвідченого педагога, керівника університету, організатора охорони здоров’я.
Яскравим є Ваш успішний майже 40-річний трудовий шлях від
практичного хірурга сільської, районної лікарні до очільника хірургічної служби області, хірургічної клініки, професора, члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України.
Півтора десятиліття Ви очолюєте Alma-Mater, проявили новаторський підхід в організації всіх видів діяльності медакадемії, яка під Вашим керівництвом отримала статус університету та увійшла в число
провідних вищих медичних навчальних закладів України.
Як активний громадський діяч, депутат, голова комісії з охорони
здоров’я, материнства і дитинства обласної ради, Ви очолюєте плідну,
ініціативну роботу комісії з реформування охорони здоров’я Тернопільщини.
Ваші порядність, уважне ставлення до людей, прагнення робити
добро, працелюбність і творчий ентузіазм заслуговують найвищої
оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановний Леоніде Якимовичу, міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових здобутків у Вашій
благородній діяльності, душевного спокою, добробуту, людського
тепла, родинного благополуччя і затишку, довгих років радісного,
щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я.Горбачевського

Сьогодні, у день 65-річчя
ректора ТДМУ, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда
Якимовича Ковальчука,
скажемо добрі слова про
досягнення, успіхи та родину. Бо ж, звісно, талант розквітає тоді, коли є родинний затишок, турботлива
дружина – друг і порадник,
діти й онучка, які зігрівають увагою та любов’ю.

– Леоніде Якимовичу, не так
багато часу минуло з дня
нашої останньої розмови, а в
у ніверс итеті вже стільк и
подій ?
– І справді, наш навчальний
заклад повсякчас перебуває у
постійному динамічному русі.
Пр иє мно к онстат увати , що
лише торік втілили чимало проектів, в яких університет взяв
активну участь. Наші фахівці та
студенти долучилися до багатьох соціальних програм, зокрема, до створення сільських
медичних закладів – центрів
первинної медико-санітарної
допомоги, які нині ефективно
пр ац юют ь у села х Гни ли ці
Підволочиського, Зарубинці
Збаразького, Великий Говилів
Редактор Г. ШИБАЛИНЧУК
Творчий колектив: Л. ЛУКАЩУК,
О. БУСЬКА,
П. БАЛЮХ
Комп’ютерний набір і верстка:
Р. ГУМЕНЮК

Теребовлянського, Увисла та
Кокошинці Гусятинського районів. Маємо з цього подвійну
вигоду – майбутні медики безпосередньо в робочій обстановці освоюють те, чого не навчиш в умовах лабораторії чи
читальної зали, це чудова можливість випробувати свої сили,
з’ясувати, що добре засвоїли,
а над чим слід ще попрацювати. Така новація, вважаю, виправдала себе, на всі сто відсотків.
І зараз компас університету
спрямований на інтеграцію у
світовий медичний освітній
простір. Надзвичайно важливою
у діяльності університету стала
нещодавня подія – започаткування освітнього інноваційнотехнологічного консорціуму
медичних ВНЗ і ВНЗ фізичного
виховання і спорту, в діяльності
якого нашому університету
згідно з Положенням відведена головна функція. В цю організацію ввійшли не лише заклади
України, а й Карловий університет (Прага, Чехія), Віденський
медичний університет, національний коледж «Фитіла» (Греція), навчальні заклади Республіки Польща, Сибірське відділення Російської АМН, медичний
Адреса редакції:
46001,
м. Тернопіль,
майдан Волі, 1,
тел. 52-80-09; 43-49-56
E-mail hazeta.univer@gmail.com

університет ( м. Астана, Казахстан), університет Лінкольна (Малайзія), International
Career Consulting, Inc.
(США), Російський
національний дослідницький медичний
університет імені М.І.
Пирогова (м. Москва), інші.
Такий партнерський проект, вважаю,
додасть нам нових
можливостей, розширюючи горизонти
співпраці у світовому
освітньому просторі.
Адже передбачено
конкретні програми,
взявши участь в яких,
наші студенти матимуть змогу пройти
п ос е м ес т р ов е на вчання в інших університетах і навпаки
– студенти ВНЗ-партнерів будуть здобувати знання на наших навчальних базах. Відкриються нові можливості й для
наших викладачів у науковій та
лікувальній царинах. Організація такого консорціуму – це
ще один крок на шляху до
прогресу.
– Останніми роками ТДМУ
ззовні помітно оновився.
Змінилося й внутрішнє наповнення. Попереду ще більше
планів…
– Ясна річ, постійно поліпшуємо свою матеріальну базу – не
припиняємо роботу з облаштування кафедр, реконструкції та
ремонту корпусів (понад 20
об’єктів лише торік оновили).
Дбаємо й про нове обладнання,
і не тільки комп’ютерну техніку,
відеосистеми, а й для проведення практичних занять, зокрема,
на стоматологічному факультеті.
Все це робимо заради того, щоб
студенти могли краще засвоювати теоретичні знання та оволодівати практичними навичками. В нас ще багато планів попереду, чимало маємо зробити,
аби віднайти новітні прогресивні
форми навчання, придбати дороговартісне обладнання – усе
це дасть можливість поставити
навчальний процес на більш високий якісний рівень.
– ТДМУ, напевно, один з
наймолодших університетів
країни – незабаром йому виповниться 55. Але інноваційними пр оек там и, як і тут
втілені та успішно діють, нині
не кожен ВНЗ може похвалитися. А для вас особисто, що
є предметом особливої гордості?

Засновники:
Тернопільський
держмедуніверситет
ім. І.Я. Горбачевського,
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

Видавець:
Тернопільський
державний медичний
університет
ім. І.Я. Горбачевського
Індекс 23292

– Ми змогли розв’язати проблему не одного року – подолати прояви зовнішнього втручання під час сесії. Нині це, й
справді, предмет особливої гордості нашого ВНЗ – нам вдалося, але, зауважте, не адміністративними, а організаційними методами, запозичивши методику
Віденського університету, зробити семестровий іспит абсолютно
чесним. У такий спосіб унеможливили дію суб’єктивного фактора – ніхто на іспит вплинути не
може, крім студента з його знаннями. Днями ми отримали Атестат відповідності Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України з
проведення незалежного тестування знань студентів. Але не подумайте, що хочемо позиціонувати це, як щось особливе – це
лише наші власні напрацювання. Гадаю, що в кожного вітчизняного ВНЗ є свої подібні методики. Приміром, в європейських
навчальних закладах методи
викладання та оцінювання знань
студентів дуже різняться. В Євросоюзі навіть побоюються уніфікувати ті чи інші методики, аби
ВНЗ не втратили свою індивідуальність. А розмаїття методик,
програм вони, навпаки, вважають своїм надбанням. Нині це
можна сказати й про Україну.
– Те, що не змогли інші, вдалося ТДМУ – в Тернополі вже
третій рік, завдячуючи Вашим
зусиллям, працює університетська лікарня – перша і
поки що єдина в Україні.
– Це справжня модель університетської лікарні. Глибоко переконаний: без таких лікарень неможливо реформувати систему

За точність
викладених фактів
відповідає автор.
Редакція не завжди
поділяє позицію
авторів публікацій.

Реєстраційне свідоцтво
ТР № 300 від 19.12.2000
видане
управлінням у справах
преси та інформації
облдержадміністрації

охорони здоров’я країни. Університет вкладає кошти в навчальний процес, встановлюємо в лікарні апаратуру, яка потрібна і для навчання, і для
лікувального процесу. Сподіваюся, що найближчими роками стане до ладу сучасний
лабораторний комплекс, де
високотехнологічні дослідження будуть проводити для
пацієнтів не лише університетської лікарні, а й для людей
з усієї області. Незабаром будемо ініціювати розробку та
з ат верд ження Конц еп ці ї
діяльності університетської
лікарні. Нині університетську
лікарню сприймають крізь призму нашого навчального закладу, це зобов’язує зробити її
зразковим закладом. Попереду у нас ще багато задумів та
планів, спочивати на лаврах
поки що зарано.
– Нещодавно в ТДМУ побував представник Російського національного дослідницького університету ім. М.І. Пирогова задля запозичення
досвіду. Виходить, що Москва вчиться в Тернополя?
– Приємно, коли маєш чим поділитися з іншими. Погодьтеся, не
так часто до нас приїздять за досвідом з російської столиці. Начальник управління міжнародних
зв’язків, навчання іноземних студентів та навчально-методичної
роботи Російського національного дослідницького університету ім.
М.І Пирогова, професор Андрій
Богданов ознайомився у ТДМУ з
роботою кафедр і навчальних лабораторій, аби вивчити досвід
ТДМУ з впровадження новітніх
інноваційних навчальних методик,
зокрема, системи оцінювання теоретичних знань і практичних
навиків. Цікаво, що про напрацювання ТДМУ Андрій Богданов
почув на одному із семінарів в
Німеччині, це й стало підставою
відвідати Тернопіль. Примітно, що
до Москви професор повертався
вельми задоволений. А для нас
цей візит став ще однією сходинкою до визнання.
– Леоніде Якимовичу, Ваша
доля тісно переплелася з
ТДМУ. Навіть ювілей цього
року відзначатимете з різницею у кілька місяців…
– Пригадую, як 1967 року я вступив до тоді ще Тернопільського
медінституту, якому було усього 10
років, і ми обоє були молодими. З
цього часу й, справді, ми нерозлучні, стільки усього відбулося,
пройдено великий шлях, сповнений самовідданої праці наших
науковців, викладачів, студентів.
(Закінчення на стор. 3)

Газета виходить
двічі на місяць
українською мовою.
Обсяг – 2 друк. арк.
Наклад – 2000 прим.
Замовлення № 168

Газету набрано, зверстано,
віддруковано у Тернопільському
держмедуніверситеті
ім. І.Я. Горбачевського.
46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1.
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НАШОГО ВНЗ СПРЯМОВАНИЙ НА ІНТЕГРАЦІЮ
У СВІТОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»
(Закінчення. Поч. на стор. 1)
55-річний ювілей будемо відзначати урочистою академією, на якій
вручать ювілейні медалі та ювілейні значки поважним гостям,
працівникам та ветеранам ТДМУ.
Уже змонтований відеофільм про
життя університету, відбудеться
цілий цикл конференцій, приурочених ювілею нашого ВНЗ, але
бенкетів не плануємо, час нині
такий, що потрібно берегти кожну копійку.
– Ви очолюєте міжвідомчу
комісію з реформування,
структуризації медичної галузі та вироблення концепції
розвитку охорони здоров’я в
Тернопільській області.
– Комісія наполегливо працює
вже понад два роки. Ясна річ,
реформування медичної галузі –
справа не одного дня, до того ж
надзвичайно відповідальна, тому
постійно аналізуємо ситуацію, враховуючи думки колективів медичних закладів. Найближчим часом,

скажімо, плануємо зустрітися з колективами лікарень області. Наприкінці березня маємо також
намір з головними лікарями виїхати в регіони, де працюють
пілотні проекти, аби поцікавитися досвідом колег. Питання надзвичайно складне, але прагнемо
видати якісний продукт, маю на
увазі концепцію охорони здоров’я області, максимально уникнувши адміністративних методів,
це повинен бути економічно обгрунтований проект. Перш за все
реформування охорони здоров’я
повинно поліпшити надання
меддопомоги краянам, поліпшити умови праці та проживання
медичних працівників, аби вони
якнайкраще виконували свої
професійні обов’язки.
Працюємо над тим, щоб у системі реформування ці кроки
були добре продумані. Будь-які
прорахунки можуть звести нанівець усі добрі наміри реформування. І відштовхнути людей.

Нове сприймається важко, особливо, якщо в ньому не бачиш
свого місця або знаєш, що доведеться прилаштовуватися до
змін. Та ніхто й не стверджує, що
поступ уперед –легкий. Але ж
мудрі казали, що дорогу осилить
лише той, хто йде.
– Молодші колеги іноді поза
очі називають Вас ще Маестро скальпеля. Не кожному
вдається досягнути таких професійних вершин. Що порадили б молодим хірургам, які також хочуть бути успішними?
– Наполегливо працювати в
клініці, не шкодуючи себе, постійно вдосконалювати свій професійний рівень і пам’ятати, що
заради пацієнта потрібно інколи
й жертвувати собою.
– Ваш син Олександр також
відомий хірург, продовжує
справу батька. Можливо,
внучка Юля поповнить родинну династію?
– Вона вже мріє про хірургію,

звісно, я не наполягатиму на її
виборі, адже для жінки це дуже
важка професія.
– Де відновлюєте сили після
виснажливих буднів?
– Це село на Збручі, де дуже
чудові краєвиди, свіже повітря,
власний сад і улюблене з дитинства заняття – пасічництво.
– Яку б книгу порадили прочитати сучасній молоді?
– «Лезвие бритвы» Єфремова. У молоді роки цю книгу мені
подарувала майбутня дружина,
відтоді майже п’ятдесят років
минуло, але й зараз перечитую
її із задоволенням.
– На Ваш погляд, що таке
успіх?
– Коли досягаєш поставленої
мети, відчуваєш задоволення від
результатів своєї роботи. Відбутися у професії – це і щастя, і
успіх.
– Осо бис те щ а стя? В и
пізнали його суть?
– Звісно, доля подарувала мені

СПОРТ

60 ВЕСЕН

ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ, ТВОРИТИ
ДОБРО – ЖИТТЄВА ОСНОВА
ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ КЛИМНЮКА
(Закінчення. Поч. на стор. 1)
Тоді ж очолив кафедру мікробіології, вірусології та імунології. Під
його керівництвом колектив кафедри наполегливо працює над
вивченням актуальних наукових
проблем. Як завідувач кафедри,
професор С.І. Климнюк підготував
6 кандидатів наук, один з його
учнів – Тарас Іванович П’ятковський – зараз працює над докторською і четверо пишуть кандидатські
дисертації.
Професор С.І. Климнюк –
співавтор підручника для студентів медичних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» під редакцією академіка В.П. Широбокова.
Ця книга побачила світ наприкінці минулого року. В науковому доробку Сергія Івановича є також підручник «Практична мікробіологія», який написав
у співавторстві з академіком В.П.
Широбоковим, професором І.О.
Ситником та М.С. Творком. Ця
праця присвячена лабораторній
діагностиці інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної, протозойної етимології. Сергій Іванович також видав уперше в Україні компакт-диск з мікробіології,
вірусології та імунології.
С.І. Климнюк – автор підручника «Мікробіологія» для студентів
медичних коледжів і двох посібників: «Раціональна антибіотикотерапія» (написаний у співавторстві з професором К.А. Посоховою) та «Основи імунології» (у
співавторстві з М.С. Творком та Н.І.
Ткачук). Сергій Іванович опублікував понад 200 наукових статей і

чудову дружину – друга, однодумця, порадника. Коли ми у
тісному сімейному колі – син,
невістка, онучка, щиро тішуся і
ще раз переконуюся: сім’я – то
найбільше багатство і невимовна радість. Тому безмежно вдячний дружині за оберіг родинного щастя.
– Що надихає Вас у житті?
– Проекти, які ще потрібно
зреалізувати.
– Три речі найважливіші для
Вас?
– Сім’я, честь, професія.
– Історія зберегла думку середньовічного лікаря Парацельса, який вважав, що сила
лікаря – в його серці.
– Цілком погоджуюся з Парацельсом. Без доброти у серці не
може бути гарного лікаря чи
хірурга.
– Ваше життєве кредо.
– Воно на першій шпальті газети «Медична академія» – мислити і творити добро.

тез. С.І. Климнюка обрано академіком Міжнародної академії інтегративної антропології.
Зрозуміло, у короткому газетному матеріалі важко всебічно
розповісти про багатогранну
діяльність ювіляра. З властивою
йому працьовитістю й цілеспрямованістю. С.І. Климнюк продовжує віддавати свої знання і енергію улюбленій справі. У сфері його
наукових інтересів – проблеми
мікробної екології людини, використання пробіотиків для корекції змінених мікробіоценозів.
Тож попереду – нові здобутки.
Плідній роботі сприяє сімейний
затишок, підтримка рідних і
близьких. Дружина ювіляра –
Наталія Георгіївна – лікар, свого
часу теж закінчила наш ВНЗ. Діти
пішли стежкою батьків. Донька
Наталя – лікар-ревматолог в
Інституті кардіології імені М.
Стражеска, син Іван – хірург
Центру хірургії печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової
залози імені академіка В. Земськова. Обоє живуть і працюють у
Києві. Підростають онуки. Ані
минуло 9 років, Тимуру – рік і
три місяці. Вони найбільша дідусева радість.
Рідні, друзі, колеги надсилають
цими днями щирі привітання
Сергію Івановичу із 60 весною
його життя. Бажають йому міцного здоров’я, щастя, натхненної та
плідної діяльності на многії й
благії літа. Редакція «Медичної
академії» приєднується до цих
щирих привітань і побажань.
Оксана БУСЬКА

НА «КУБКУ ДРУЖБИ» ПЕРЕМОГЛА ДРУЖБА
Тернопільська обласна федерація футболу, Асоціація мініфутболу Тернопільської області
разом з керівництвом Тернопільського медичного та політехнічного університетів провели
змагання з футболу на «Кубок
дружби». В цьому змаганні взяли участь 9 команд. Чотири з них
представляли студенти-іноземці.
У запеклій боротьбі збірна команда Тернопільського медичного університету в складі Олега Гоцка, Сергія Васильчука, Тараса Грищука, Володимира
Футрика, Володимира Решнюка,
Мохаммеда Шахіра (усі – майбутні стоматологи), Ярослава
Яримишина, Нестора Трача,
Олега Зимика (медичний факультет), Ігоря Заседка (фармфакультет) виборола друге
місце, поступившись у фіналі з
рахунком 4:2 команді «Колос»
з Теребовлі.
Атмосфера була дружня та

емоційна. Підтримати футболістів
прийшла велика кількість вболівальників як українців, так і студентів-іноземців, які висловили
побажання проводити такі турніри щорічно.
Кращим воротарем змагань
був визнаний голкіпер нашої
команди Мухаммед Шахір.
ОБ’ЄКТИВ

Андрій БОЙКО та Любов
СЛОБОДАНЮК, студенти
фармацевтичного факультету (вгорі)
Фото Павла БАЛЮХА

Готував команду до цих змагань тренер-викладач кафедри
медичної реабілітації та спортивної медицини В.Д. Гусєв.
Наталія ДАВИБІДА,
викладач кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» У 2012 РОЦІ
Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського» здійснюється відповідно
до ліцензії Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту (серія
АГ № 508967 від 15.07.2011 р.,
термін дії ліцензії залежно від
спеціальності 2012-2016 рр.).
Правила прийому розроблені
Приймальною комісією державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» (надалі –
Приймальна комісія) відповідно
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012
році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12
жовтня 2011 року №1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року
за № 1221/19959, 1222/19960.

І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеці-

ал ьностя ми) ві дповід но до
ліцензії в межах ліцензованого
обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах
(див. додаток 1).
1.2. До державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» приймаються громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на
законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства,
які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту,
приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до державного вищого на вч альног о зак ла ду
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток
під час вступу, надається 329
місць. Проживання у 2-, 3-місних
кімнатах (блочна система).

Табл. 4.1.

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають право складати
вступні випробування, що
проводить вищий
навчальний заклад
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
не складають вступних
випробувань
Строки проведення
вищим навчальним
закладом вступних
випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників

Терміни зарахування
вступників

Навчання без
Денна форма навчання
відриву від
виробництва
вступники на основі освіти
повної
повної
загальної
загальної середньої
середньої
10 липня
2 липня 2012 року
2012 року

20 липня 2012 року

7 серпня
2012 року

ІІ. ВИМОГИ ДО
РІВНЯ ОСВІТИ
ВСТУПНИКІВ
2.1. Н а на вч а ння дл я
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
сп ец іа лі ст а, спеці ал іста
приймаються особи з повною загальною середньою
освітою.
2.2. Н а на вч а ння дл я
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційни й рі вень м ол од шого
спеціаліста.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною
середньою освітою.
2.4. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра (спеціальність 8.110102
«Сестринська справа») приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (напрям підотовки 6.120101
«Сестринська справа»).
2.5. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» приймає на навчання на
другий курс з нормативним
терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями «Фармація», «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Медико-профілактична
справа», за умови вступу на
споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
2.6. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. ГорбачевсьТабл. 4.2.
Етапи вступної компанії

31 липня 2012 року

10 серпня
2012 року

21 – 31 липня 2012 року

8-10 серпня
2012 року

перший – не пізніше 12
години 1 серпня 2012 року;
другий – не пізніше 12
години 5 серпня 2012 року;
третій – не пізніше 12
години 8 серпня 2012 року.
за державним
замовленням - не пізніше
11 серпня;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – після
зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму
(спеціальності) - не
пізніше 25 серпня

не пізніше
11 серпня
2012 року

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
складати фахові випробування,
що проводить вищий
навчальний заклад
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають фахових
випробувань
Строки проведення вищим
навчальним закладом фахових
випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників

не пізніше
25 серпня
Терміни зарахування вступників

кого» здійснює прийом студентів
на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти, затвердженого Наказом
Міністерства освіти України №
245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються
після академічної відпустки.

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ
ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ

3.1. Фінансування підготовки
фахівців у державному вищому
навчальному закладі «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського» здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету – за державним
замовленням;
за рахунок державних цільових
пільгових довгострокових кредитів;
Денна форма навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої
2 липня 2012 року

23 липня 2012 року

31 липня 2012 року

24 – 31 липня 2012 року
не пізніше
1 серпня 2012 року
за державним замовленням - не
пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб
– після зарахування на місця
державного замовлення відповідного
напряму підготовки (спеціальності) не пізніше 25 серпня

за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб.
3.2. Громадяни України мають
право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних
вищих навчальних закладах на
конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має
право безоплатно здобувати
вищу освіту за другим напрямом
(спеціальністю) у державних і
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше
кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. СТРОКИ ПРИЙОМУ
ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,
ВСТУПНИХ
ЕКЗАМЕНІВ,
КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА
НАВЧАННЯ

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок-п’ятниця – з 9.00
до 18.00 (обідня перерва з 13.00
до 14.00)
субота, неділя – вихідні
5 серпня – з 9.00 до 18.00.
4.2. Прийом заяв і документів,
вступні екзамени, конкурсний
відбір та зарахування на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться
в такі строки (Див. табл. 4.1):
4.3. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що проводить державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського», конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки (Див. табл. 4.2):
(Продовження на стор. 5)
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» У 2012 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 4)

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування,
що проводить вищий державний навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського», конкурсний
відбір та зарахування на навчання на спеціальність 8.110102
«Сестринська справа» (освітньо-квалі фіка ційний рівень
«магістр») вступників на основі
базової вищої освіти (освітньо-к ва лі ф ік ац ій ног о рі вня
«бакалавр» за спеціальністю
6.120101 «Сестринська справа»)
п роводи ться в та кі стр ок и
(Див. табл. 4.2):

V. ПОРЯДОК
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ВСТУПУ У ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД

5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого
навчального закладу (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій
формі подається вступником
осо би ст о д о п р и й м а л ь ної
комісії навчального закладу.
Заява обробляється відповідно
до вимог Закону України «Про
захист персональних даних».
5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму
навчання.
Табл. 4.3.
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
складати фахові випробування,
що проводить вищий
навчальний заклад
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають фахових
випробувань
Строки проведення вищим
навчальним закладом фахових
випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
вступників

Терміни зарахування
вступників

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ державного зразка
про раніше здобутий освітній
( освіт ньо-к вал і ф і к а ц ій ни й )
р і вен ь, на о сно ві я к о г о
здійснюється вступ, і додаток до
нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою
086-о;
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт
громадянина України, паспорт
громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво,
свідоцтво про народження –
для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ,
який засвідчує особу і громадянство.
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію
документа державного зразка
про раніше здобутий освітній
( освіт ньо-к вал і ф і к а ц ій ни й )
р і вен ь, на о сно ві я к о г о
здійснюється вступ, і додатка до
нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка
про раніше здобутий освітній
( освіт ньо-к вал і ф і к а ц ій ни й )
р і вен ь, на о сно ві я к о г о
здійснюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором
оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі
повної загальної середньої
Денна форма навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої
2 липня 2012 року

23 липня 2012 року

31 липня 2012 року

24 – 31 липня 2012 року
не пізніше
1 серпня 2012 року
за державним замовленням - не
пізніше 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму підготовки
(спеціальності) – не пізніше
25 серпня

освіти) за особистим вибором
оригінали або копії;
коп ію док умент а, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою
086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії
подаються вступником, якщо це
викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для
прийому документів не пізніше
строку для прийняття прийма льною комісі єю п ершого
рішення про рекомендування
вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право
подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за
2008, або 2009, або 2010, або
2011 рік.
5.6. Усі копії документів засві дч уют ься за ор игі на ла ми
приймальною комісією вищого
навчального закладу, до якого
вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими
ф і з и ч н и м и м ож л и в ост я м и
(інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що
засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у
державному вищому навчальному закладі «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».
5.8. Особи, які в 2012 році не
брали участь у зовнішньому
незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують
їх право на складання тільки
вступних екзаменів у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського»:
військовослужбовці Збройних
Сил України, інших утворених
відповідно до законів України
військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби
т р а нсп ор т у , я к і п р ох од я т ь
військову строкову службу, –
при вступі на денну форму навчання до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
громадяни України, звільнені
зі строкової військової служби
в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового,
сержантського та старшинськог о ск л а д у , я к і п р ох од я т ь
військову службу за контрак-

том, – при вступі на заочну
форму навчання;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерст вом ох о р они з д ор ов ’я
України, для яких Український
центр оцінювання якості освіти
не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних
досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну
загальну середню освіту у 2007
році і раніше, подають документи, що підтверджують їх
право брати участь у конкурсі
за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або за
результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у
вищому навчальному закладі за
їх вибором.
5.10. Громадяни України, які
у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що
підтверджують їх право брати
участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з
конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх
вибором.
5.11. Заяви в електронній
формі подають вступники, які
мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів,
правилами прийому до державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського», та
вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста.
5.12. Заяви в електронній
формі подаються шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн відповідно до Порядку
подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у
конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів (див.додаток 5).
5.13. Вступник може подати
заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до
п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж
на три напрями (спеціальності)
у кожному з них. Факт кожної
подачі заяви в паперовій формі
(із зазначенням того, оригінали чи копії документів подані
до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної
комісії до Єдиної державної

електронної бази з питань освіти безпосередньо під час
прийняття заяви. Факт подачі
заяви в електронній формі
фіксується у Єдиній державній
електронній базі з питань освіти автоматично.
5.14. Вступники, які подають
сертифікат з кількістю балів з
визначених предметів нижче
встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році та правилами
прийому до вищого навчально г о з а к л а д у м і ні м а л ьн ої
кількості балів, на навчання не
зараховуються (крім випадків,
передбачених абзацом третім,
четвертим та п’ятим пункту 6.1
розділу VI цих правил).
5. 15. Пр ий ма льна к ом ісія
здійснює перевірку достовірності
даних, поданих вступником для
участі у конкурсному відборі, в
Єдиній державній електронній
базі з питань освіти.
5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи
вступників та приймає рішення
про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
5.1 7 . Фа к т озна й ом л ення
вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним
згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для
вступу поза конкурсом та обробкою його персональних
даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
фіксується у заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової
або повної вищої освіти осіб,
які подають документ про здобутий за кордоном освітньокваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий
освіт ньо-к вал і фі ка ц ій ни й
рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України в установленому порядку. Нострифікація
цих документів здійснюється
протягом першого року навчання.

VI. ВСТУПНІ
ВИПРОБУВАННЯ ТА
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1. Приймальна комісія державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
(Продовження на стор. 6)
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» У 2012 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 4-5)

імені І.Я. Горбачевського» допускає до участі у конкурсному
відборі для вступу на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти, які
подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних
загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних
предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)
(див. додаток 3):
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста – не нижче 124 балів
з конкурсних предметів;
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста –
не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів
та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.
Вищий навчальний заклад за
рішенням приймальної комісії
допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість
балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами
прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів,
за умови, якщо кількість балів з
профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче
170 балів.
Вступник допускається до
участі у конкурсному відборі для
зарахування на навчання, якщо
кількість балів у сертифікаті із
загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами
третім, четвертим та п’ятим
пункту 6.1 розділу VІ цих правил).
6.2. Для конкурсного відбору
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста
конкурсний бал обчислюється
шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів
(вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну
загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених
Умовами прийому та правилами прийому до державного вищого на вч альног о зак ла ду
«Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського». При цьому
середній бал документа про
повну загальну середню освіту
обчислюється за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таб-

лицею відповідності, наведеною
у додатку 4 цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,
враховуються таким чином: «3»
відповідає «6», «4» відповідає
«9», «5» відповідає «12».
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати
вступних екзаменів) з двох
предметів за переліком, що наведений у додатку 3.
6.4. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок
проведення фахових випробувань визначаються правилами
прийому до вищого навчального закладу.
6.5. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі або за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та
ІІ груп, діти-інваліди).
6.6. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних
предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну
загальну середню освіту у 2007
році і раніше.
6.7. При вступі за напрямом
6.120101 «Сестринська справа»
(бакалавр) вступників, які мають освітньо-кваліфікаційний
рівень «молодший спеціаліст»,
«спеціаліст» фаховими випробуваннями в межах державного замовлення та за кошти юридичних і фізичних осіб є іспити
з основ сестринської справи
(письмовий екзамен), української мови (письмовий екзамен);
за напрямом 6.120102 «Лабораторна діагностика» – з хімії
(письмовий екзамен), української мови (письмовий екзамен).
Для конкурсного відбору осіб
при прийомі на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зараховуються вступні фахові випробування з клінічного медсестринства (письмовий екзамен) та
іноземної мови (письмовий екзамен).
Для конкурсного відбору при
прийомі на навчання для здо-

буття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста на другий курс
з нормативним терміном навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа»
і «Стоматологія» – біологія (письмовий екзамен), за спеціальністю «Фармація» – хімія (письмовий екзамен).
6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються
за шкалою від 100 до 200 балів.
6.9. Особи, які без поважних
причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений
розкладом час, особи, знання
яких було оцінено балами нижче встановленого правилами
прийому мінімального рівня, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі
в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.10. Апеляції на результати
вступних екзаменів, що проведені державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського», розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника. Апеляція абітурієнта з приводу екзаменаційної оцінки
приймається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з
урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних
кадрів може встановлювати
вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200
балів і зараховується замість
бала сертифіката з української
мови та літератури.

VII. ЦІЛЬОВИЙ
ПРИЙОМ ДО
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я.
ГОРБАЧЕВСЬКОГО»

7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.99 № 1159 «Про підготовк у ф а х і вц і в д л я р обот и в
сільській місцевості».
7.2. Установлена квота цільового прийому не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на
підготовку фахівців з кожного
напряму (спеціальності).
7 . 3 . Уч а сни к и ц і л ь ово г о
прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до
конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї
категорії вступників.
7.4. Особи, які не зараховані
на цільові місця за окремим
к о нк у р со м , м ож у т ь бр а т и
участь у конкурсі на загальних
засадах.

VIII. ЗАРАХУВАННЯ
ЗА СПІВБЕСІДОЮ

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого
навчального закладу особи,
яким Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної
комісії.
8.3. Особи, які за наслідками
співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які
подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з
результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь
у конкурсі на загальних засадах.

IX. ЗАРАХУВАННЯ
ВСТУПНИКІВ НА
ОСНОВІ ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,
ЯКІ ДОСЯГЛИ
ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ
У ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ
ПРЕДМЕТІВ

9.1. Зараховуються до вищого
навчального закладу відповідно
до розділу ХІІ цих правил за
умови подання сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього нез а л еж ног о оц і нюва ння з
к і л ьк і ст ю бал і в не ни ж ч е
мінімального рівня для допуску
до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад
з біології.
9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III сту-

пенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад із біології та
призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III
етапу Всеукраїнських конкурсів
– захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України з екології
до конкурсного бала при вступі
на основі повної загальної середньої освіти зараховується
додатковий бал.
9.3. Величина додаткового
бала встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів –
захистів науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному
році, за переліком, визначеним
Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України.

X. ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ

10.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке
право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від
18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та мат е р і а л ьно г о з а б ез п е ч ен ня
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі
змінами);
інваліди I та II груп та дітиінваліди віком до 18 років, яким
не протипоказане навчання за
обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане
таке право;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
(Продовження на стор. 7)
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» У 2012 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 4-6)

діти, чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі
на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від
19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться
за гірничими спеціальностями і
чиї батьки загинули або стали
інвалідами на вугледобувних
підприємствах»;
ді ти ві йськовослу жбовц ів
Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів,
які загинули під час виконання
службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули
внаслідок аварії на орендному
підприємстві «Шахта імені О.Ф.
Засядька» (постанова Кабінету
Міністрів України від 09.01.2008
№ 6).
10.2. Кількість місць для осіб,
визначених у пункті 10.1 цього
розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення
вступної кампанії попередніх
років і не повинна бути більше
25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.
У випадку встановлення такої
квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом
відповідно до конкурсного бала
вступника.

XI. ПРАВО НА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Право на першочергове
зарахування до вищого навчального закладу мають:
особи, яким відповідно до
Закону України «Про охорону
дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовосл у ж бовц і в т а ч л енів їх
сімей» надане таке право при
вступі до вищих військових навчальних закладів та військових
підрозділів вищих навчальних
закладів;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про основи
с оц і а л ь но ї
з а х и щ ен о ст і
інвалідів в Україні» надане таке
право;
особи, які проживають на те-

риторії населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
особи, яким відповідно до
Указу Президента України від
21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до
Указу Президента України від
12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення
у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи
(повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або
срібною медаллю, при вступі на
основі повної загальної середньої освіти.
11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом
11.1 цих Правил.

XII. ФОРМУВАННЯ
ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

12.1. Список вступників, які
мають цільове направлення,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до
меншого.
12 .2. Рейти нг ови й список
вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право
на зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до
зарахування за результатами
співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не
включаються вступники, рекомендовані до зарахування на
місця цільового прийому.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від
більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі
у порядку додержання підстав
для його набуття.
12.4. У рейтинговому списку
зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові
вступника;
конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу
поза конкурсом;
наявність підстав для вступу
за результатами співбесіди з
ві д м і т к ою п р о р ез у л ьт а т и
співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії та
веб-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського» із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін прот я г ом ст р ок у п р ове д ен ня
конкурсного відбору.

XIII. НАДАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ
ЗАРАХУВАННЯ

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації
до зарахування на навчання на
місця державного замовлення
вступників, які перебувають на
найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання
за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб надаються
після завершення зарахування
вступників на місця державного
замовлення. Формування списків
рекомендованих до зарахування вступників відбувається в межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у
межах ліцензійного обсягу.
13 .2 . Пр ий ма льна к ом ісія
приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні
після останнього дня прийому
заяв.
13.3. Рішення приймальної
комісії про рекомендування до
зарахування оприлюднюється в
день його прийняття не пізніше
12 години.
13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій
до зарахування вважається опр и л юд нен ня в і д п ові д но г о
рішення на стендах приймальної комісії державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського».
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил
прийому до вищого навчального закладу.

XIV. РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРАВА ВСТУПНИКІВ
НА ВИБІР МІСЦЯ
НАВЧАННЯ

14.1. Особи, які подали заяви
в паперовій формі та беруть
участь у конкурсному відборі,
впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розді лу XV ци х п ра вил , п ісля
прийняття рішення про рекомендування до зарахування
зобов’язані виконати вимоги
для зарахування на місця державного замовлення: подати
о р и г і н а л и д о к у м ен т а п р о
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежног о оц і нюва ння т а і нш и х
документів, передбачених Умовами та правилами прийому,
до приймальної комісії вищого навчального закладу.
Особи, які подали заяви в
електронній формі та беруть
участь в конкурсному відборі,
впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розді лу XV ци х п ра вил , п ісля
прийняття рішення про рекомендування до зарахування
зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального
закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану в
приймальній комісії обраного
вищого навчального закладу,
та подати особисто оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні
на місця державного замовлення або за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на
місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб)
подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються
оригінали документів за місцем
навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
14.2. При вступі вступника для
одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або
спеціальностями (в одному або
різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до
нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому
навчальному закладі за місцем
навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів протягом усього стро-

ку навчання. При одночасному
навчанні за двома освітньопрофесійними програмами за
напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до
нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів
зберігаються у вищому навчальному закладі протягом
строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу
студента вищим навчальним
закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених
документів.
14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
додатка до нього державного
зразка, медичної довідки та
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених Умовами та правилами прийому
(не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також
на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. КОРИГУВАННЯ
СПИСКУ
РЕКОМЕН ДОВА НИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних
дні після оприлюднення першого списку рекомендованих
до зарахування) приймальна
комісія державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського» здійснює коригування списку рекомендованих для
зарахування осіб:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали
ор и г і на л и д ок у м ент і в п р о
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених Умовами
та правилами прийому, до
приймальної комісії вищого
навчального закладу);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування
(Продовження на стор. 8)
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(Продовження. Поч. на стор. 4-7)

(не подали оригінали документів про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених Умовами та правилами
п р ий ом у , д о п ри й м а л ьної
комісії вищого навчального
закладу);
у разі наявності вакантних
місць надає рекомендації до зара хува ння особам з числа
вступників, які не отримували
рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків з
кожним напрямом (спеціальністю).
15.2. Після оприлюднення
другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються по
три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня вк люч но не п ода л и д о
приймальної комісії оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної
довідки, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
та інших документів, передбачених Умовами та правилами
прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також
на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
15.3. Після виконання всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах
формуються списки рекомендованих для зарахування на
навчання за кошти юридичних
та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути
рекомендовані до зарахування
на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для
зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією
державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»,
але не пізніше 25 серпня.
15.4. Оприлюднення списків
рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно
до розділу XIII цих правил.

XVI. НАКАЗ ПРО
ЗАРАХУВАННЯ

16.1. Накази про зарахування
на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюют ьс я на і нф о р м а ц і й но м у

стенді приймальної комісії і
веб-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» у вигляді списку
зарахованих.
16.2. Накази про зарахування
на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту Укр а їни на д си л а ют ь ся д о
Міністерства освіти і науки, мол од і т а спорт у Ук ра їни т а
Єдиної державної електронної
бази з питань освіти.
16.3. Рішення приймальної
комісії про зарахування вступника може бу ти скасоване
приймальною комісією лише за
письмовою заявою вступника
або в разі виявлення порушення законодавства з боку вступника, передбачених пунктом
19.4 розділу ХІХ цих правил
прийому.
Питання про відрахування
вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається
в день подання вступником
письмової заяви.
16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його
навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається
до приймальної комісії, на
підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої державному вищому навчальному закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського» квоти.

XVII. ОСОБЛИВОСТІ
ПРИЙОМУ ТА
НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

17.1. Підготовка іноземців та
о сі б
без
г р ом а д я н с т в а
здійснюється згідно із Законом
України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами
П р е з и д е нт а У к р а ї ни ві д
25.03.94 № 112 «Про заходи
щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271
«Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва
областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь
і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова», постановами Кабінет у Міні ст р ів Ук р аїни ві д
26.02.93 № 136 «Про навчан-

ня іноземних громадян в Укр а їні » ( і з з м і на м и ) т а ві д
05.08.98 № 1238 «Про затверд ж е н ня По л о ж е н ня п р о
прийом іноземців та осіб без
громадянства на навчання до
вищих навчальних закладів».
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнод ер ж а вни м и п р о г р а м а м и ,
іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі
направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в
межах обсягів державного замовлення.
17.2. При вступі до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського» закордонні
українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних
товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із
біології.
17.3. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до
вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами
прийому державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського», у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за
кордоном.
17.4. Прийом документів у іноземних громадян здійснюється
з 2 липня по 30 вересня (включно) 2012 року.
17.5. Вступники із числа іноземних громадян подають до
державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»:
а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету
(відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для
вступу за фахом «Медицина»
(якщо проходили навчання);
в) копію документа про освіту
та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); г) докум е нт п р о ві д су т ні ст ь В І Лінфекції; д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом
охорони здоров’я країни, з
якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці
до в’їзду на навчання в Украї-

ну; е) страховий поліс з надання термінової медичної допомоги; є) копію документа про
народження; ж) 6 фотокарток
розміром 40 х 60 мм; з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
Зазначені у підпунктах «в»,
«г», «д», «є» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх
видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
17.6. Вступними випробуваннями для іноземних громадян
є співбесіда з біології та хімії.

XVIII. ДОДАТКОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я.
ГОРБАЧЕВСЬКОГО»
ТА ЗБЕРІГАННЯ
РОБІТ ВСТУПНИКІВ

18.1. Особи, які без поважних
причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня
їх початку, відраховуються з
державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».
На звільнені при цьому місця
може проводитися додаткове
зарахування за конкурсом осіб,
які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить державний вищий навчальний
заклад «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського»), і не
пройшли за конкурсом на навчання.
18.2. Роботи вступників (у т.ч.
аркуші підготовки до усної
відповіді, листки співбесіди),
виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються
протягом одного року, потім
знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник
рекомендований до зарахування до іншого навчального
закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то
його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДКРИТОСТІ ТА
ПРОЗОРОСТІ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ
ПРИЙОМУ ДО
ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
19.1. На засіданні приймальної
комісії мають право бути присутніми представники засобів
масової інформації не більше
двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів проводиться приймальною комісією
з а з ая вою з асобу м асової
інформації.
19.2. Громадські організації
можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України із заявою
про надання їм права вести
сп остереження за р обот ою
п р и й м а л ьної к ом і сі ї . Г р омадські організації, яким таке
право надано Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту
України, можуть направляти на
засідання приймальної комісії
своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів
на своїх засіданнях, а також
надати їм можливість ознайомлення з документами, які
надаються членам комісії до
засідання.
19.3. Голова приймальної
комісії, як правило, оголошує про
засідання комісії не пізніше дня,
що передує дню засідання. В
особливих випадках – не пізніше
ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із
проектом порядку денного засідання оприлюднюються.
19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей
про наявність права на зарахування поза конкурсом, права
на першочергове зарахування,
права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь у олімпіадах та
конкурсах Малої академії наук
України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.
19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ
до вищих навчальних закладів
ІІІ-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальні комісії зобов’язані
подавати у встановленому порядку отримані від вступників
відомості до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
(Продовження на стор. 9)
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Додаток 1
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» в 2012 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Код

Назва

Денна
форма
навчання

1201

Сестринська справа

8.12010006

Сестринська справа

10

Вечірня
форма
навчання
-

Заочна,
дистанційна
форма
навчання
50

За
державним
замовленням

Денна
форма
навчання
2 роки

Вартість одного року
навчання, грн.

Денна
Вечірня
Заочна
форма
форма
форма
навчаннавчаннавчання
ня
ня
-

2 роки

16325*

Вечірня
форма
навчання
-

Заочна
форма
навчання
11540*

Примітка: * – вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Напрями підготовки

Спеціальності

Код

Назва

Код

1201

Медицина

1201

Медицина

7.12010005

1201

Медицина

7.12010003

1202

Фармація

7.12020101

7.12010001

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.
Заочна За держав- Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
форма ним замов- форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання
ленням навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Ліцензовані обсяги

Назва

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Лікувальна справа

500

-

-

6 років

-

-

16325*

-

-

Стоматологія
Медико-профілактична
справа

150

-

-

5 років

-

-

18220*

-

-

50

-

-

-

6 років

-

-

10300*

-

-

Фармація

110

-

100

-

5 років

-

5,5
років

13630*

-

7300*

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на другий курс з нормативним терміном навчання
Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.
Заочна За держав- Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
форма ним замов- форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання
ленням навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Код

Назва

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

500

-

-

1201

Медицина

7.12010005

Стоматологія

150

-

-

1201

Медицина

7.12010003

Медикопрофілактична
справа

50

1202

Фармація

7.12020101

Фармація

110

-

5 років

-

-

16325*

-

-

4 роки

-

-

18220*

-

-

-

-

5 років
-

-

-

4 роки

10300*
-

-

13630*

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузі знань

Напрями підготовки

Вартість одного року
навчання, грн.

Заочна,
Денна
Вечірня
За держав- Денна
Вечірня Заочна
Денна
Вечірня Заочна
дистанційформа
форма
ним замов- форма
форма
форма
форма
форма
форма
на форма
навчання навчання
ленням навчання навчання навчання навчання навчання навчання
навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

1201

Медицина

6.120101

Сестринська справа

1201

Медицина

6.120101

1201

Медицина
Природничі
науки

6.120102

Сестринська справа
(перепідготовка
бакалаврів)
Лабораторна діагностика

6.040102

Біологія

0401

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсяги

50

-

100

2 роки

-

2 роки

90

-

-

-

1,5
роки

-

-

20

-

-

-

2 роки

-

30

-

-

-

4 роки

-

16325*

-

10890*

16325*

-

-

-

16325*

-

-

-

7500*

-

-

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання
10

Вечірня
форма
навчання
-

Заочна
форма
навчання
-

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.
За державДенна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
ним замов- форма
форма
форма
форма
форма
форма
ленням навчання навчання навчання навчання навчання навчання
3 роки
16325*
(Продовження на стор. 10)

АБІТУРІЄНТ

№ 6 (311)

15 березня 2012 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

10

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» У 2012 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 4-9)

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра для іноземних громадян
Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Код

Назва

1201

Сестринська справа

8.12010006

Сестринська справа

Денна
Вечірня
форма
форма
навчання навчання
10

-

Вартість одного року
навчання, грн.

Нормативні терміни навчання

Заочна,
За дердистанДенна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
жавним
ційна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
замовлен
форма
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
ням
навчання
200
2 роки
2 роки
29600*
16000*

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для іноземних громадян
Напрями підготовки
Код

Назва

Спеціальності

1201

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання

Лікувальна справа

100

-

-

6 років

-

Стоматологія

30

-

-

5 років

-

Фармація

30

-

5

5 років

-

Вечірня
форма
навчання

Медицина
7.12010005

Фармація

1202

7.12020101

Вартість одного року навчання,
грн.
Заочна
Заочна
Денна форма
форма
форма
навчання
навчання
навчання
українською та
російською мовами
навчання – 26400*,
англійською мовою –
29600*
українською та
російською мовами
навчання – 26400*,
англійською мовою –
29600*
Українсь кою
та російсь кою
українською та
мовами
російською мовами
навчання –
навчання – 26400*,
5,5 років
11130*,
англійською мовою –
англійсь кою
29600*
мовою –
13100*

Нормативні терміни навчання

Назва

Код

7.12010001

Ліцензовані обсяги

Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для іноземних громадян
Галузі знань
Шифр

Найменування

Напрями підготовки
Код

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Заочна,
Денна
Вечірня
Денна
дистанцій
форма
форма
форма
на форма
навчання навчання
навчання
навчання

Назва

Сестринська справа
(навчання за американськими
Медицина
1201
6.120101
програмами, затвердженими МОН
та МОЗ України)
Сестринська справа
(навчання за американськими
Медицина
1201
6.120101
програмами, затвердженими МОН
та МОЗ України)
Медицина
Сестринська справа
1201
6.120101
Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Вартість одного року навчання,
грн.

Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
форма
форма
форма
форма
навчання навчання навчання навчання

20

-

-

2 роки

-

-

10

-

-

4 роки

-

-

-

-

700

-

-

2 роки

Заочна
форма
навчання

29600*

29600*
-

13600*

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста із числа іноземних громадян
Галузі знань
Шифр

Найменування

Спеціальності
Код

Ліцензовані обсяги

Назва

Медицина
Сестринська справа
1201
5.12010102
Примітка: * - вартість навчання може змінюватися

Денна
форма
навчання
10

Вечірня
форма
навчання
-

Нормативні терміни навчання

Заочна
форма
навчання
-

Денна
форма
навчання
2 роки

Вечірня
форма
навчання
-

Заочна
форма
навчання
-

Вартість одного року навчання,
грн.
Денна
Вечірня
Заочна
форма
форма
форма
навчання навчання навчання
29600*
-

Додаток 2
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» в 2012 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий курс з нормативним терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки
За денною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра
Назва
1

Код
2

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста
Код
3

Назва
4

Курс

Термін
навчання

5

6

Кількість місць
За кошти
За кошти
державного
фізичних,
бюджету
юридичних осіб
7

8

(Продовження на стор. 11)
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1

2

3

4

5

6

7

8

Фармація

5.12020101

7. 12020101

Фармація

2

4

-

60

Лікувальна справа

5.12010101

7.12010001

Сестринська справа

5.12010102

7.12010001

Лікувальна
справа

2

5

-

100

Акушерська справа

5.12010105

7.12010001

Медико-профілактична справа

5.12010103

7.12010003

Медикопрофілактична
справа

2

5

Стоматологія

5.12010104
7. 12010005

Стоматологія

2

4

5.12010106

Стоматологія ортопедична
Стоматологічна справа

39

-

30

5.12010107

Додаток 3
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» в 2012 році
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста
Назва

Код

Сестринська справа

5.12010102

Лікувальна справа
Медикопрофілактич-на
справа
Стоматологія
Біологія
Фармація
(денна форма
навчання)

7.12010001

Фармація
(заочна форма)
навчання)

7.12020101

7.12010003
7.12010005
6.040102

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Квота
пільгових
категорій
25 %

1. Українська мова та література
2. Біологія або хімія (на вибір вступника)
1. Українська мова та література
2. Біологія

25 %

7.12020101

Статус
предмету

Профільний
Профільний

Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або
зарахування на навчання
поза конкурсом
124
124
124
140

3. Хімія або фізика (на вибір вступника)

124

1. Українська мова та література

124

25 %

2. Хімія
3. Біологія або фізика (на вибір вступника)
1. Українська мова та література

Профільний

140
124
124

25 %

2. Хімія
3. Біологія або фізика (на вибір вступника)

Профільний

140
124

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра, спеціаліста
Назва
Сестринська справа

Код
6.120101

25 %

Лабораторна діагностика 6.120102

25 %

Лікувальна справа
Медикопрофілактична
справа
Фармація
Стоматологія

Перелік фахових випробувань

Квота
пільгових
категорій

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або зарахування
на навчання поза
конкурсом

Основи сестринської справи
Українська мова
Хімія
Українська мова

7.12010001
25 %

Біологія

7.12020101

25 %

Хімія

7.12010005

25 %

Біологія

7.12010003

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Спеціальності спеціаліста, магістра
Назва

Код

Квота пільгових
категорій

Сестринська справа

8.12010006

25 %

Перелік фахових випробувань

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів для допуску
до участі в конкурсі або
зарахування на навчання
поза конкурсом, за
співбесідою

1.Клінічне медсестринство
2. Іноземна мова
(Продовження на стор. 12)
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Додаток 4
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського» в 2012 році
Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною
шкалою, значенням 200-бальної шкали
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4

106,0
106,6
107,2
107,8
108,4
109,0
109,6
110,2
110,8
111,4
112,0
112,6
113,2
113,8
114,4
115,0
115,6
116,2
116,8
117,4
118,0
118,6
119,2
119,8
120,4

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

121,0
121,6
122,2
122,8
123,4
124,0
125,0
125,9
126,9
127,8
128,8
129,7
130,7
131,6
132,6
133,5
134,5
135,4
136,4
137,3
138,3
139,2
140,2
141,1
142,1

6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4

143,0
144,0
144,9
145,9
146,8
147,8
148,7
149,7
150,6
151,6
152,5
153,5
154,4
155,4
156,3
157,3
158,2
159,2
160,1
161,1
162,0
163,0
163,9
164,9
165,8

8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9

166,8
167,7
168,7
169,6
170,5
171,5
172,4
173,4
174,3
175,3
176,2
177,2
178,1
179,1
180,0
181,0
181,9
182,9
183,8
184,8
185,7
186,7
187,6
188,6
189,5

11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

190,5
191,4
192,4
193,3
194,3
195,2
196,2
197,1
198,1
199,0
200,0

Додаток 5
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського» в 2012 році
ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського»

I. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського» ІІІ-ІV рівня акредитації та їх розгляду державним
вищим навчальним закладом
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» (далі – Порядок),
розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
Положення про Єдину державну
електронну базу з питань освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.
1.2. У цьому Порядку терміни
вживаються у такому значенні:
заява в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до
вищого навчального закладу ІІІ–
ІV рівня акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до
Єдиної державної електронної
бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн
електронної форми на інтернетсайті за адресою http://ez.osvita-

vsim.org.ua та містить відомості
про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за
допомогою якої вступник подає
електронну заяву до вищого
навчального закладу та контролює її статус;
статус електронної заяви –
параметр електронної заяви, що
встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти та відображається в особистому електронному кабінеті
вступника.
Параметр «статус електронної
заяви» може набувати таких значень:
«заяву подано до ВНЗ» –
підтвердження факту подання
електронної заяви до обраного
вступником вищого навчального закладу;
«заява потребує уточнення» –
інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду,
але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього
статусу вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно
надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потре-

бують уточнення та в який спосіб
їх необхідно подати;
«заяву зареєстровано у ВНЗ»
– інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим
навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу
вступника з персональним номером та розпочато процес щодо
прийняття рішення про допуск
вступника до участі у конкурсному відборі;
«власника заяви допущено до
участі у конкурсному відборі» –
інформація про те, що власника
зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
«власника заяви не допущено до участі у конкурсному
відборі» - інформація про те, що
власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до
участі у конкурсному відборі на
підставі рішення приймальної
комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» – інформація про проходження вступником конкурсного
відбору на навчання за кошти
державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві тако-

го статусу для зарахування на
навчання за кошти державного
бюджету вступник зобов’язаний
виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV правил прийому.
«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» – інформація про
проходження вступником конкурсного відбору на навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для
зарахування на навчання за
кошти фізичних, юридичних
осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу
пункту 14.1 розділу XІV правил
прийому;
«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного
бюджету» – інформація про те,
що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за
кошти державного бюджету;
«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» – інформація про
те, що вступник не пройшов
конкурсний відбір на навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб;
«власника заяви виключено із
списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» –
інформація про те, що вступник
втратив право бути зарахованим
на навчання до обраного вищого навчального закладу за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 1 5.2 р оз діл у XV пр авил
прийому;
«власника заяви зараховано
на навчання до ВНЗ» – інформація про те, що наказом про
зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.
1.3. Вищі навчальні заклади
подають не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(далі – Єдина база) такі відомості:
перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на
навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів,
інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);
ліцензовані обсяги за кожним
напрямом (спеціальністю) для
кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по
структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на
яких ведеться підготовка.

II. ПОДАННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ

2.1. Електронну заяву можуть
подати вступники, які мають ате-

стат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання, виданий у 2012 році,
або сертифікати чи їх дублікати
2008, або 2009, або 2010, або
2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста, бакалавра та не мають
підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по
батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного
оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем,
по батькові вступника в атестаті
про повну загальну середню освіту.
2.2. Для подання електронної
заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за
адресою
http://ez.osvita-vsim.org.ua.
2.3. Під час реєстрації вступник
подає такі дані:
адресу електронної пошти, до
якої має доступ вступник;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання;
серію та номер атестата про
повну загальну середню освіту.
2.4. Подані вступником дані,
що передбачені пунктом 2.3
цього розділу Порядку, перевіряються в Єдиній базі.
2.5. У разі збігу прізвища, імені,
по-батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в
атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник
отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіну та паролю
вступник може відновити їх за
умови звернення до служби технічної підтримки Адміністратора
Єдиної бази.
2.6. Доступ до особистого
електронного кабінету вступник
отримує після введення свого
логіна та паролю на інтернетсайті за адресою
http://ez.osvita-vsim.org.ua.
2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до
Єдиної бази такі дані про себе:
стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або
мобільний із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою №
086-о, середній бал додатка до
атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.2 розділу VI
правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям
(спеціальність).
Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті
може внести дані щодо інших
власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
(Продовження на стор. 13)
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2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до
якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».
2.9. Подана електронна заява
може бути анульована вступником
в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ»
або «Заява потребує уточнення».
2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до
ВНЗ», автоматично анулюється.

III. ПРИЙНЯТТЯ ТА
РОЗГЛЯД
ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ
ПРИЙМАЛЬНОЮ
КОМІСІЄЮ
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО»

3.1. Вищий навчальний заклад
не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу
приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена
особа), яка є відповідальною за
вчасне прийняття та розгляд
електронних заяв.
3. 2. Уп овноваж ена особа
відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що
відображені в розділі Єдиної
бази, до якого має доступ вищий
навчальний заклад, протягом
однієї години після їх надходження, але не пізніше ніж до
кінця поточного робочого дня.
3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до
розгляду, здійснюється приймальною комісією вищого навчального закладу протягом 24
годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті
вступника із значеннями: «Заяву
зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».
При встановленні електронній
заяві статусу «Заява потребує
уточнень» уповноважена особа
невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх
необхідно подати. Внесені дані
відображаються в особистому

електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником
необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву
зареєстровано у ВНЗ».
3.4. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи
недопущення вступника до
участі у конкурсному відборі для
вступу до вищого навчального
закладу уповноважена особа
встановлює один з таких статусів
електронної заяви вступника:
«Власника заяви допущено до
участі у конкурсному відборі»,
«Власника заяви не допущено
до участі у конкурсному відборі».
3. 5. Уп овнова жена особа
змінює статус електронної заяви
вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято
рішення про рекомендацію до
зарахування на навчання відповідно до розділу XVI Умов
прийому, зі статусу «Власника
заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус
«Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти державного бюджету».
Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких
рішення про рекомендацію до
зарахування на навчання за кошти державного бюджету прий-

мальною комісією не прийнято,
встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».
Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не
пізніше ніж до 12 години дня, в
який приймальною комісією
прийнято таке рішення
При коригуванні списку рекомендованих до зарахування
згідно з розділом XVIII Умов
прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв
вступників зі статусу «Власника
заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб» в
строки, встановлені пунктом 13.2
розділу XІІI правил прийому,
може бути змінено на статус
«Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти державного бюджету».
3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як
«Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти державного бюджету»
або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу
пункту 14.1 розділу XІV правил
прийому.
3.7. Після виконання вступни-

ком вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор
вищого навчального закладу на
підставі рішення приймальної
комісії про рекомендування на
зарахування для навчання видає
наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус
електронної заяви вступника на
«Власника заяви зараховано на
навчання до ВНЗ».
3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого
отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти
держа вного бюджету » а бо
«Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на
зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі
цьог о уповноважена особа
змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування
на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника
заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування
на навчання за кошти фізичних,
юридичних осіб».

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
Згідно з рішенням Державної акр едитаційної комісії України від
23.02.2012 № 93 у 2012 році
буде проводитись набір на
навчання для підготовки
освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра за спеціальністю 6.010203 – «Здоров’я людини».

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НАПРЯМУ
ПІДГОТОВКИ

Підготовка фахівців напряму
підготовки 6.010203 «Здоров’я
людини» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється з метою забезпечення навчальних, лікувальних закладів Тернопільської та інших областей
України фахівцями з фізичної
реабілітації, які повинні сприяти
якнайшвидшому видужанню хворого, попередженню інвалідності,
поверненню його в суспільство та
до суспільно-корисної праці.
Фахівець зі здоров’я людини із
спеціалізацією по фізичній реабілітації буде виконувати професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх,
санаторно-курортних закладах.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Освітній рівень:
Кваліфікація:
Узагальнений об’єкт діяльності:
Вища освіта на базі:
Форми навчання:
Термін підготовки:
Отримавши необхідну освіту,
висококваліфікований фахівець зі
здоров’я людини із спеціалізацією
по фізичній реабілітації (бакалавр, а на перспективу і магістр)
зможе:
– засобами фізичної реабілітації здійснювати заходи з прискорення видужання хворого,
збереження та підтримання хворого організму у якнайкращому
функціональному стані; попередження ускладнень, які можуть
бути викликані як основним захворюванням, так і вимушеною
тривалою гіподинамією;
– проводити обстеження, визначати функціональні і резервні
можливості організму, виявляти
відхилення від норми і розробляти систему відновлення втрачених чи знижених функцій;
– розробляти програму фізич-

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
6.010203 «Здоров’я людини»
Бакалавр
Базова вища освіта
Бакалавр здоров’я людини
Спеціалізація: фахівець з фізичної реабілітації
Хворі чи одужуючі після захворювань і травм,
інваліди
Повної загальної середньої освіти
Денна
4 роки – денна форма навчання
ної реабілітації, індивідуальну
програму реабілітації та реабілітаційний маршрут хворого протягом дня та курсу реабілітації в
стаціонарі, поліклініці, в санаторії,
в домашніх умовах;
– проводити просвітню роботу серед хворих в межах поліклініки щодо застосування фізичних вправ в лікуванні і профілактиці рецидивів захворювання,
запрошувати на лекції відповідних фахівців, випускати санітарні
бюлетені, демонструвати навчальні фільми тощо;
– для збереження здоров’я і
підвищення функціональних
можливостей дітей шкільного
віку регулярно обстежувати їх з
метою визначення функціональних можливостей;
– консультувати хворих і їх
родичів щодо виявлених функ-

ціональних порушень, шляхів
досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями
максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучення їх
до планування і проведення реабілітаційних програм, проведення занять з працетерапії з метою максимально можливого
відновлення здатності до участі
у виробнич ому проц есі на
підприємстві в спеціально створених умовах, вдома;
– разом з тренером контролювати дозування навантаження у дітей, регулярно проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час тренувань,
розробляти заходи з профілактики травматизму, мікротравматизації, перетренованості.
У відповідності з отриманим
осві тньо-квал іф іка ці йним

рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010,
затвердженим наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними
професіями:
– Фахівець з фізичної реабілітації
– Асистент вчителя-реабілітолога
– Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами
– Асистент педагога-валеолога
– Інструктор оздоровчоспортивного туризму (за видами
туризму)
– Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
– Інструктор із санітарної освіти
– Масажист
– Масажист спортивний
– Асистент вчителя з корекційної освіти
– Інструктор з фізкультури
– Інструктор-методист з виробничої гімнастики
– Інструктор-методист з фізичної культури та спорту
– Інструктор-методист спортивної школи
– Інструктор-методист тренажерного комплексу (зали)
– Фітнес-тренер
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Між іншим, на відміну від теперішнього стану організації студентського відпочинку, у той
дал екий ч ас концерти або
танцювальні вечори зорганізовували силами різних курсів практично кожного місяця, а напередодні державних свят. Нового року, жіночого дня, знаменних дат та різних урочистостей – обов’язково. Щоправда,
ще обов’язковішою була участь
кожного студента у святкових
Актив 3 курсу з колективом кафедри мікробіології (28
демонстраціях. Нехтування цим
грудня 1959 р.)
обов’язком загрожувало залишитися без стипендії. У будні, по
таланту лікаря-хірурга і педагонавіть весілля ґрунтувалося на
суті, не було такого вечора, щоб
гічної майстерності, проте не дав
взаємній любові, свідченням чого
в аудиторіях інституту не провощастя-долі. Незважаючи навіть
є хоча б те, що «освячена» тоді
дили репетиції гуртки художньої
на таку прикру обставину, ця
сімейна пара десятки років просам од ія льності . Зві сно, щ о
надзвичайна людина назавжди
жила у добрі та злагоді.
найбільш поважним та представзалишиться світлою постаттю в
Щоправда, трапилося так, що
ницьким був хор (майже сто
душах студентів, для яких він був
це весілля було першим і осучасників!), яким керували проне лише ректором і педагогом,
таннім в історії інституту, зате
фесійні диригенти, запрошувані
але й старшим колегою, а для
його керівництву не раз довоз драматичного театру чи обдекого й турботливим батьком.
дилося спрямовувати у «праласної філармонії. Зрозуміло, що
Не раз Петро Омелянович равильне» русло, або, просто капрограма його виступів завжди
зом з дружиною Лідією Іванівною
жучи, одружувати молодят дещо
розпочиналася з пісень про Леприходив на студентські вечори
іншого, але аж ніяк не сімейноніна та його прославлену партію,
відпочинку, де не цурався й
го напрямку. З відстані нинішоднак після цього можна було
танцювальної частини. Не раз
нього часу можемо констатувати,
насолодитися й чимось з
також проявлялися його високі
української або зарубіжної
людські якості. 3 цього приводу
класики. Не меншою попухочемо пригадати хоча б один
лярністю користувалися дуз епізодів. В одній з чергових
ховий та естрадний оркестдоповідей старости курсу (В.
ри, завдяки яким під час
Пришляка) йшлося про вкрай
вечорів відпочинку студенважкий матеріальний стан одноти мали можливість танцюго із студентів-відмінників. До
вати не «під фанеру», як
того ж у його батьків згинула
На практичному занятті з анатомії людини, 1 курс (1957 р.)
тепер, а під живу та до того
основна годівниця великої сім’ї
ж майстерно виконувану
– корова. Ректор вже наступномузику. До речі, тоді вже й
історії КПРС на першому курсі та
єнним лихоліттям мешканцям заго дня розпорядився «преміюджаз не був для нас новинзавершуючи науковим комунізхідних областей України вищий
вати» цього студента у розмірі
кою. Крім того, успішно
мом на шостому. Це не вважали
медичний навчальний заклад
двох підвищених стипендій, щоб
функціонувала драматична
дивиною, бо випускники всіх
розташувати саме у Тернополі.
таким чином допомогти його
студія (0.Курінний, Н.Кутя
тодішніх медичних інститутів поНа жаль, будівель, придатних
батькам купити нову корову.
та інші), але особливо повинні були стати не просто лікадля такої поважної інституції у
У нинішній час подібна госпопулярними були танцюрями, а радянськими лікарями,
зруйнованому Тернополі, який
дарська втрата не є настільки
вальні гуртки, численні вотобто, не лише такими, які могщойно розпочав відновлюватитрагічною для селянина, як це
кальні ансамблі, а також
ли б ефективно лікувати хворося, не було. Тому під корпуси
було колись, але, як ми через
«зірки» сольного співу
би, але й пропагувати в народі
м ай бу тньог о меді нст ит ут у
багато років дізналися з листів
( О. Ба ла с, М. Борейч ук ,
«геніальні та єдино правильні»
тодішні «батьки міста» не поректорової братової пані Hіни,
На трибуні –директор (згодом –
Т.Гладка, С.Леськів, С.Пасємарксистсько-ленінські ідеї вкупі
шкодували навіть новозбудованаш ректор пережив ще гірше.
ректор) інституту Петро Огій (1957 р.)
ка та інші).
з войовничим антирелігійним
ної вищої партійної школи та її
Адже його батьків ще на початНе обійшлося й без культурноматеріалізмом та не просто здогуртожитків, а згодом – й ноку страшних тридцятих років
що й у таких молодят сімейне
обрядових «перегинів». Навіть
ровий спосіб життя, а такий, який
возбудованого приміщення шо«розкуркулили», змушуючи зажиття склалося не гірше, ніж у
найвищі, бо природні потреби
теж називався радянським. Про
стої школи (нині там розташописатися в колгосп. Проте батьрешти порядних громадян.
молодих людей партійні ідеолоце мовили на кожній лекції чи
вується морфологічний корпус).
ко категорично відмовився й
Звісно, що в житті ще зовсім
ги настільки намагалися скерувапрактичному занятті, висвітлюВодночас розпочалося спорудподався працювати на залізниюного навчального закладу були
ти у «правильне» русло, що за
вали на сторінках стінних газет
ження обласної лікарні та інших
цю, де у той час ще видавали
й важливіші проблеми, найперособливим сценарієм облаштувакожного курсу (до речі, загальмедичних установ, які мали слухоч шматок хліба. За впертий
шою з яких, напевно, була кадли так зване комсомольське веноінститутська стінна газета нажити навчальними базами для
спротив колективізації в його
рова. Адже в тій «збірній косілля. Тепер таку «показуху» ввазивалася «За радянського лікаклінічних кафедр інституту.
сім’ї, де було п’ятеро дітей, забманді» викладачів, яку вдалося
жали б звичайнісіньким «шоу»,
ря») та у виступах художньої саДоволі часто до будівельних
рали корову. Пережити ще й це
формувати протягом перших
проте, як з’ясувалося згодом,
модіяльності.
робіт залучали студентів-медиків.
знущання батько вже не зміг.
років існування, переважали осоЇхня праця під час так званих
Щоб якось врятувати свою роби без наукових ступенів, а часкомсомольських суботників, які
дину від голодної смерті, довето й такі, від яких з радістю
проводили часто-густо й у нелося старшим братам Якову та
відмовлялися інші навчальні закділю (а у дні релігійних свят – як
Петрові замінити тата на залізлади. Водночас особливою поправило) та з обов’язковою реєниці.
пулярністю та повагою студентів
страцією участі кожного студенУ той час, коли цей ректор
користувалися А. Верисоцький
та. Треба сказати, що користь від
потайки згадував свою страхіт(анатомія людини), З. Гуде (біотаких добровільно-примусових
ливу юність, завідувач кафедри
хімія), К. Кованов (нормальна
масових акцій була досить-таки
марксизму-ленінізму «керованофізіологія), Е. Бергер (патологічсуттєвою, адже фронт робіт був
го ним інституту» викликав цьона фізіологія), О. Мельник (фааж надто широким: зачищали ті
го ж старосту і в брутально-накультетська терапія), О. Ярош
місця, де ще лежали руїни зниказовій формі «доручив» розшу(неврологія), Ю. Коморовський
щених війною будинків, упорядкати за почерком того студента,
(загальна хірургія), К. Бєліков
ковували береги Тернопільякий під час лекції з історії КПРС
(стоматологія), Р. Ткачук (уролоського ставу, садили тисячі денасмілився надіслати лектору загія), А. Мартинюк (факультетсьрев у новостворюваних парках і
писку із запитанням про те, чи
ка хірургія) та iншi. До речі, А.
вздовж реконструйованих вуправда, що під час голодоморів
Мартинюк 1957-58 навчального
лиць і скверів.
тридцятих і сорокових років з
року був єдиним в Тернополі, хто
Крім того, кожної осені протярадянської України відправляли
мав звання професора.
гом місяця доводилося доза кордон тисячі заповнених
Проте всіх перевершував рекпомагати колгоспам у збиранні
збіжжям
залізничних вагонів.
тор
Петро
Омелянович
Огій,
якоЗа автографом до живого класика (поет Павло Тичина у
врожаїв. Тоді це здавалося необму
Бог
не
пошкодував
високого
(Закінчення
на стор. 14)
Тернопільському медінституті, 1960 р.)
вістку про заснування в Тернополі медичного інституту зустріли з радістю та надією
на можливість навчання в ньому
не тільки ті, хто мріяв стати лікарем, а й вся громадськість краю.
Адже тоді вищий навчальний
заклад у нашій області представляв лише Кременецький педагогічний інститут. Це певним чином
дискредитувало обласний центр,
у якому після закінчення школи
можна було навчатися хіба у
кооперативному технікумі. Тож
керівники області та міста були
особливо наполегливими у тому, щоб запланований в столиці
новий та ще й конче потрібний
виснаженому війною і післяво-

хідним і навіть корисним, хоч насправді було результатом бездарного ведення так званого планового соціалістичного господарства.
«Трудовий ентузіазм» молоді
підтримували не лише наказово,
але й підігрівали ідеологічно. Для
цього, крім загальноінститутського парткому, партбюро курсів,
партгрупоргів і комсоргів, в інституті була чи не найбільша серед
інших кафедра марксизму-ленінізму, ідеологічна опіка якої над
кожним студентом тривала від
початку до кінця його навчання, а кількість навчальних годин тут сягала доброї третини
всього шестирічного терміну
лікарських студій: починаючи з
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(Закінчення. Поч. на стор. 13)
Звісно, що такий «допитливий»
студент негайно потрапив би до
рук кадебістів і не пізніше, ніж
наступного дня, його б відрахували з інституту. До того ж ні
ректор, ні навіть сам міністр не
змогли б допомогти цьому юнакові, оскільки всі без винятку вищі
навчальні заклади у Радянському
Союзі пильно контролював горезвісний у всьому світі Комітет
державної безпеки. Під прикриттям юрисконсультів та інших
«спеців» його «особливо уповноважені» представники «курували» буквально все: від приймальної комісії до державних
екзаменів та розподілу на роботу. Нині не є секретом і те, що
практично в кожній студентській
групі був хоча б один «інформатор» КДБ.

До того ж, розподіл випускників теж базувався на засадах,
які виз начили спецслужби:
мешканців західних областей
намагалися скерувати у північні
та східні регіони Союзу, а тих,
які виховувалися на східних теренах, переселяли ближче до
західних кордонів. Таким способом цілеспрямовано здійснювалися принципи «пролетарського інтернаціоналізму».
Драматичні для національних
звичаїв та мови наслідки такої
політики Україна й донині терпить.
Під час так званої «хрущовської відлиги», зокрема, тоді, коли
компартією України керував
П.Шелест, дещо покращилося
ставлення до української мови.
Під час лекцій її почали вживати
навіть ті викладачі, які традицій-

Наввипередки з юністю (студенти медінституту, 1958 р.)

но вважали себе російськомовними (С. Шамраєвський, М. Дяченко, М. Скакун та інші).
На жаль, «відлига» тривала
лише доти, доки П.Шелест ризикнув видати свою нібито націоналістичну книжечку «Україна наша, радянська». Через неї
автора усунули від керівництва
Україною, а на його місце посадили «хахлів» зразка товариша В. Щербицького. Згодом він
стане одним з хрещених батьків
Чорнобильської атомної електростанції ім. Леніна. При ньому ж відновиться, по суті, повний перехід на «общепонятний язик», повернулися на свої
місця «партприкріплені» до
студентських груп, стали обов’язковими політінформації, а
при нагоді й спецінформації
«туда, куда надо», тобто, в
спецслужби.
Незважаючи на все, інститут
успішно розвивався. Покращувалися умови й для наукової роботи студентів. Багато з них виступали з науковими доповідями
в інших містах України та за її
межами, де отримували високі
оцінки своєї праці й заслужені
нагороди (М.Андрейчин, В.Файфура, І. Лойко та інші).
Ті, хто не мав належної матеріальної підтримки від батьків чи
рідних, намагались підробляти в
лікарнях, на посадах середнього медперсоналу або змушені

Інститутський хор (1960 р.)
були розвантажувати залізничні
вагони, сторожувати ночами,
сортувати пошту, розносити телеграми і т. д. Переважна більшість саме таких трудяг найкраще складали екзамени та відзначалися найвищою громадською
активністю.
До речі, у ті часи розклади екзаменів складали самі студенти,
серед яких були й такі «феномени», які розраховану на цілий
місяць екзаменаційну сесію складали буквально за кілька днів та
ще й лише на «відмінно» та
«добре».
Також під час сесії особливо
проявлялася співдружність та
взаємодія між студентами з виробничим стажем (у декого він
сягав більше двох десятків
років!) та вчорашніми десятикласниками: на перших курсах,
коли у навчальних програмах
переважали теоретичні дисципліни, молоді допомагали стажникам, а на старших курсах, де на

першому плані були клінічні дисципліни, взаємодопомогу здійснювали навпаки.
Звісно, що наші спогади про
давнє минуле університетського
студентства висвітлюють не все,
що тоді відбувалося в стінах
інституту та поза ними. Адже рік
за роком удосконалювали навчальний процес, урізноманітнювали форми відпочинку, долали
найвищі спортивні рубежі. В
інституті хлопці та дівчата запалювали вогонь кохання, формували міцні студентські сім’ї. Одним словом, відбувалося все, чим
була багата і славна наша молодість, пору якої забути неможливо.
Орест БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
Василь ПРИШЛЯК,
Ігор РАДЧУК,
перші абітурієнти
новозаснованого
Тернопільського державного
медичного інституту

ТВОРЧІСТЬ

«МИТТЄВОСТІ»
ОЛЕКСАНДРА ОЛІЙНИКА
В Українському домі 11
березня відкрили виставку
робіт доктора медичних
наук, завідувача кафедри
хірургії з анестезіологією
№2 ТДМУ ім. І. Горбачевського Олександра Олійника.
Доля, крім хисту лікувати,
щедро обдарувала його
талантом малювати. За допомогою пензля та олівця
він передає своє захоплення неповторною красою
місцин рідного краю й зарубіжжя. Картини Олександра Олійника засвідчують,
як багато може зробити
людина, пройнята любов’ю
до прекрасного.
Великий вплив на процес творчого зростання Олександра Валентиновича мали тернопільські
живописці, високопрофесійні
вчителі, які не лише розвивали
його мистецькі здібності, але й
сформували мистецький світогляд.
– У нашому домі часто гостювали відомі в Тернополі художники Парфеній Барбалюк і Володимир Грігель, – розповідає
пан Олександр. –Разом із батьком вони годинами розмовляли

про мистецтво. У нашій квартирі
було багато картин. Дивлячись
на них, я наче вслухався у звукові відтінки художницького пензля, милувався своєрідною музикою мистецтва. Вже тоді мені
хотілося малювати. До того ж у
нашій родині не лише я захоплювався мистецтвом. Малювали
мій батько, бабуся і прадід.
Вперше Олександр Валентинович узяв пензель в руки,
коли йому виповнилося 30. Як
не дивно, але корінний містянин на полотні намалював
пшеничне поле. Відтворив це
з такою фотографічною точністю, що, здавалося, ніби колосся шептало від подиху вітру.
Згодом у творчому доробку
пана Олександра з’явилися
портрети рідних, друзів, приятелів. Картини Олександра
Олійника виставляли у Києві,

двічі – в Тернополі.
За участь у Всеукраїнських виставках
Олександр Валентинович нагороджений грамотами.
Потім була кількарічна мистецька перерва.
– Я почав більше
захоплюватися фотомистецтвом, вважав, що ніщо так
точно не передасть красу природи, як кольорова фотографія,
– пояснює пан Олександр. – Був
переконаний, що художнику це
не під силу. Крім того, працював
над докторською дисертацією,
тому часу для малювання у мене
не було. Ситуація дещо змінилася торік. Пригадую випадок,

який стався під час перебування
у Тернополі колег з Польщі та
Великобританії. Коли я вирішив
показати їм місто, на вулиці Валовій гості зацікавилися картинами. Тоді й виникла думка знову
взяти до рук пензель. Намалював кілька полотен і подарував
колегам із зарубіжжя. Однак
навіть і тоді це було короткочасне захоплення малюванням, допоки мої картин не побачив ректор медичного університету Леонід
Ковальчу к. Ві н і
підштовхнув мене
знову зануритися у
мистецтво, а відтак
запропонував своє
сприяння в організації персональної
виставки. Якби не
Леонід Якимович, то,
хтозна, якою б тривалою була моя чергова перерва у художньому мистецтві.

Персональну виставку картин
доктора медичних наук, завідувача кафедри хірургії з анестезіологією №2 ТДМУ ім. І. Горбачевського Олександра Олійника
відкрили в Українському домі
«Перемога» 11 березня. Експозиція має назву «Миттєвості». Тут
представлені твори, виконані аквареллю та олівцем. На картинах
художника відтворено пейзажі
Тернополя, Львова, Відня, Вроцлава... Є полотна з портретами
невідомих людей.
– Подорожі – то моя стихія,
– зізнається Олександр Валентинович. – Усе побачене зафіксовую на фотоапарат, відтак відтворюю на полотні. Часто люди не
помічають, яке життя вирує у
місті. Я ж намагаюся вловити поглядом кожен рух пішохода та
автомобіля. У містах, які відвідую,
залишаю частинку себе. Коли
малюю, то наче знову опиняюся
там.
Олександр Олійник творить,
аби подати в завершеному вигляді прожите й пережите глядачеві так, щоб той зумів відчути в
побаченому щось своє. Зізнається, що за допомогою фарб передає свій настрій. «У відділенні
анестезіології та інтенсивної терапії університетської лікарні
щодня бачимо людські страждання, – мовить художник. –
Коли беру до рук пензель, то
якийсь час забуваю про це,
відволікаюся від земного, поринаю в спогади, у світ прекрасного».
Олеся БОЙКО,
Павло БАЛЮХ (фото)
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7.Начальник

Навесні організм починає кардинально перебудовуватися – пришвидшується обмін речовин, у всіх органах і
системах активізується процес росту нових клітин, тому
досить часто у людей виникають проблеми з самопочуттям, а також можуть загострюватися захворювання, які
називають сезонними. З настанням весни – тепліше і
світліше, але багато людей не спостерігають у себе підйому сил, з’являється слабкість, підвищена втома, відсутність
апетиту, апатія, безсоння, дратівливість і поганий настрій.

правильний режим праці та відпочинку і раціональне харчування.
Пристосуватися до впливу
різких змін погоди можна тривалішим перебуванням на свіжому
повітрі у світлий час доби в поєднанні з помірним фізичним навантаженням. Оптимальним є
ходьба пішки на роботу (заняття) та додому зі зміною її темпу зі
швидкого на повільний, до
відновлення нормального дихання й пульсу і знову – швидкого.
Відомі гігієністи вважають, що для
підтримання хорошого стану серцево-судинної системи та забезпечення активного довголіття,
людині необхідно щодня (до і
після роботи чи занять) проходити 8-10 км, а у вихідні дні – до 15
км. Незагартованим доцільно
приймати щоденний контрастний
душ з поступовим збільшенням
перепадів температури протягом
не менше місяця – це мінімальний термін. Загартованим рекомендований ранішній холодний
душ, який одночасно тонізує та
загартовує організм.
Краще взагалі кинути палити
або різко скоротити кількість викурених цигарок. Навіть якщо
зменшити звичайну дозу на дві-

три цигарки за день, це вже невелика перемога.
Треба намагатися лягати спати
щодня не пізніше 23 години, так
буде легше швидко засинати. Сон
має бути 7-8 годин, німецькі дослідники вважають корисним 2530 хвилинний (не довший, може
виникнути десинхроноз-безсоння
вночі) післяобідній сон, що скоротить тривалість нічного на 2 години і підвищить денну працездатність.
Але в основі всіх цих заходів
повинно бути раціональне харчування, яке забезпечує організм не
лише енергією, а й підтримує його
імунність, що особливо потрібно
навесні.
Харчуванню навесні треба приділяти значну увагу, тому що для
нашого організму весна – це не
лише радість, а й період виснаження та недостатності вітамінів.
Гіповітаміноз – стан недостатності,
а деколи й відсутності (авітаміноз)
певних вітамінів в організмі людини, який спричиняє хворобливий
стан, тому він потребує лікування.
Весняний авітаміноз проявляється по-різному – залежно від
того, яких вітамінів не вистачає
організму. Ознаками недостатаності вітаміну С є загальна
слабкість, підвищена ламкість капілярів з утворенням на шкірі точкових крововиливів (петехій) або
синців, кровотеча з десен та їх
розрихлення (явища цинги), дистрофічні зміни слизових оболонок, пониження зору тощо.
Недостатність вітамінів групи В
проявляється дратівливістю або
згальмованістю, безсонням, слабкістю, зниженням апетиту, головним болем, задишкою та серцебиттям при фізичному навантаженні, можуть бути й інші
симптоми.
За недостатності вітаміну А виникає нічна або «куряча» сліпота
(гемералопія), сухість кон’юнктиви (ксерофтальмія), виразки роговиці (кератомаляція), сухість,
відшарування та блідість шкіри,
ороговіння волосяних фолікулів
(гіперкератоз); атрофія потових і
сальних залоз, гнійничкові захворювання шкіри, загальне нездужання та ін. Підвищується витрата
вітаміну А при лікуванні антибіотиками та протитуберкульозними
препаратами.
ДАЛІ БУДЕ
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71. Віршований
стиль

56.
Бойовий
60. Бойова
машина

69. С2Н6

статність в організмі вітамінів, що
проявляється сонливістю, підвищеною втомлюваністю або й застудами.
Вочевидь, на людину впливають усі названі вище чинники.
Навіть цілком здорові люди з
рухливою психікою навесні починають відчувати дискомфорт,
причому це повторюється з року
в рік.
Як треба підтримувати свій
організм навесні? Рекомендують
давно вже відомі більшості з нас
способи: це активний спосіб життя, усунення шкідливих звичок,
позбавлення зайвих переживань,
регулярні заняття фізкультурою,

5. Зап аш ний
полин.
6.Муз.
інструмент

4. Праматір

28. Літак

О

фі ці йно хвороби , що
зветься весняною втомою, не існує. Організм здоровий, зрештою, особливо й скаржитися ні на що, але все це можна назвати недугою. Психологи
називають її весняною депресією.
Влітку та взимку відчуваємо себе
набагато врівноваженіше. Деякі
фахівці пояснюють цей стан змінами біоритмів, яким підпорядковується все живе на Землі. В різні
сезони у нас змінюється самопочуття й емоційний стан, здатність
витримувати розумові та фізичні
навантаження. Можливо, це обумовлено й різкою зміною концентрації певних гормонів у крові. Так,
гастрити та виразки шлунка загострюються навесні, тому що наша
травна система працює активніше,
а захисні ферменти не встигають
виділятися в потрібній кількості.
Проте не всі фахівці вважають біоритми достатньою причиною виникнення сезонних проблем з настроєм і
самопочуттям.
Встановлено, що
взимку активніше функціонують ті ділянки
мозку, які сприймають
інформацію, а навесні
починають працювати
ті, завдяки яким ми ухвалюємо рішення. Звідси різка
зміна сприйняття призводить до
сонливості та байдужості.
Негативно діють на самопочуття людини й ознаки весни – посилення сонячної активності, перепади атмосферного тиску, різкі
зміни погоди тощо. Сонячні промені завжди впливають на зміну
самопочуття, рівень гормонів, апетит і ритми сну, завдяки їм в
організмі виробляється дуже важливий вітамін – D3.
Частина лікарів вбачає причини весняної депресії простішими. Вони вважають, що ресурси,
необхідні організму для належної роботи, за зиму виснажилися і у потрібній кількості не поповнюються, тому знижується
імунітет, виникає слабкість і поганий настрій. Вагомою причиною можна вважати гіподинамію, яка є наслідком того, що багато людей упродовж зимової
пори перебувають у зачинених
приміщеннях з центральним опаленням, а це призводить до появи інертності, млявості, апатії,
втрати бажання рухатися й розмовляти.
Безумовно, значну роль відіграє
гіповітаміноз – сезонна недо-

2. У греків
– богиня
сп ра ве дливос ті

29. Старослов’янська
літе ра

Костянтин ПАШКО,
доцент кафедри
загальної гігієни
та екології ТДМУ,
Олександр БАДРАХ, лікар

1. Прекрасна
половина

СКАНВОРД

72. Смажена
страва
з яєць

70. Народна казка
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73. Документ,
чек
74.
Нива

75.
«Бери»,
«Візьми»

67.
Природна
фарба

