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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ СТАВ
КРАЩИМ В УКРАЇНІ

ГОЛОВА СТУДРАДИ

ОЛЕГ ФАРІОН: «УНІВЕРСИТЕТ ВШАНУВАЛИ
ДЛЯ МЕНЕ – ЦЕ ФОРМУВАННЯ НЕБЕСНУ
СОТНЮ
МОГО МАЙБУТНЬОГО»

Перше місце у рейтингу медичних вищих начальних закладів
У к р а ї н и , я к и й п р о в о ди т ь
Міністерство охорони здоров’я,
отримав Тернопільський державний медичний університет імені
І.Горбачевського.
На другій сходинці розташувався Національний медичний університет імені О.Богомольця. Третє місце – в Запорізької
медичної академії післядипломної освіти.
Треба зазначити, що рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України здійснювали за всіма можливими показниками –
від навчального процесу й наукової роботи до забезпечення матеріально-технічної бази та економічної діяльності.
Міністерство охорони здоров’я України
детально аналізувало роботу всіх вищих
медичних навчальних закладів. Таких в
Україні є вісімнадцять.
Під час останнього рейтингу МОЗ ТДМУ
отримав третє місце. Упродовж кількох
років оцінювання діяльності ВНЗ не
здійснювали. Цього року Міністерство охорони здоров’я України відновило практику рейтингування і тепер щороку до
25 лютого відбуватиметься оцінювання
діяльності медичних вишів.
Тернопілля може пишатися тим, що
державний медичний університет імені
Івана Горбачевського визнано найкращим.
Прес-служба ТДМУ

ДО ВІДОМА

30 БЕРЕЗНЯ –
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ
ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
30 березня 2014 року об 11 годині проводить День відкритих дверей за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, адміністративний корпус ТДМУ (актова зала).
Ви будете мати нагоду зустрітися з провідними педагогами і науковцями, побувати в наукових лабораторіях, ознайомитися з правилами вступу до університету
у 2014 році.
Запрошуємо всіх бажаючих відвідати
День відкритих дверей.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Він не з чуток знає, що таке
відповідальність і скільки сил потрібно докласти для досягнення
мети. Олег Фаріон, студент V курсу медичного факультету, голова
студради, завжди прагне сам і допомагає іншим долати перешкоди
та виборювати успіх. Докладніше
про себе Олег розповів в інтерв’ю
спецпроекту «Обличчя ТДМУ».
– Університет для мене...
– …це формування мого майбутнього.
– Головне в житті…
– …мир та щастя в сім’ї, розуміння
близьких людей.
– Своїм успіхам завдячую...
– …насамперед батькам та особистій
наполегливості.
– Бути головою студради...
– …це передусім велика відповідальність
за виконання обов’язків, які покладені на
мене.
– Окрім навчання захоплююсь…
– …роботою зі старими, механічними
фотокамерами, також не байдужий до
автосправи.

– Справжній студент-медик повинен…
– …бути відповідальним, зацікавленим
у своїй майбутній професії та відповідати високому званню лікаря.
– Справжній лікар повинен...
– …відповідати клятві Гіппократа.
– У майбутньому бачу себе...
– …сумлінним фахівцем, гідним звання
«лікар».
– Викладач, який найбільше запам’ятався...
– …хочеться згадати покійного доцента кафедри анатомії людини Михайла
Богдановича Голода за його вміння навчати та хороше ставлення до студентів.
– Найвеселіші миті за роки навчання...
– …відпочинок у профілакторії «Червона калина». Це супер! Хто там відпочивав, зрозуміє мене без зайвих слів.
– Три найважливіші життєві мети...
– …бути гідним чоловіком та батьком;
бути вдячним сином своїх батьків; бути
хорошим лікарем.
– Бажаю усім студентам...
– …терпіння та наполегливості у навчанні й побільше цікавих і веселих моментів. Студентські роки – незабутні!

Студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського
віддали шану Небесній Сотні. Спочатку священики відслужили поминальну Літургію за
загиблими в актовій залі ТДМУ, а відтак
звернулися до молоді з проханням запам’ятати цей історичний урок.
«Всі відчуваємо велику втрату. Серед загиблих багато представників різних народів і
різних областей України. Всі вони вже у небесних оселях моляться за те, аби Бог дав
нам мудрість збудувати справді вільну, квітучу
державу. Таку країну, де кожен буде почуватися у безпеці, зможе вдосконалюватися й
розвиватися. Від кожного з нас залежить, щоб
така ситуація більше не повторювалася», –
звернувся архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.
Подякували молоді представники наукового та громадського секторів, зокрема, кандидат історичних наук Леонід Кравчук, голова екологічного полку Українського козацтва
Олександр Ліщенко, отаман окремого козацько-десантного екологічного осередку Володимир Мосейко, громадський діяч Василь Лабайчук, ректор ТДМУ, член-кореспондент
НАМН України, професор Л.Я. Ковальчук,
викладачі і студенти медуніверситету. Висловитися міг кожен бажаючий, адже в залі діяв
«вільний мікрофон».
«Для того, щоб смерті були немарними, кожен з нас повинен сам для себе зробити люстрацію. Хочу подякувати всім медикам за ту
велику місію, яку вони виконали на Майдані.
Слава Україні!», – зазначив лідер тернопільського осередку «Тризуба» й очільник «Правого
сектора» в Тернопіллі Василь Лабайчук.
Студент шостого курсу медичного факультету Дмитро Андрощук був учасником подій
на Майдані. Він поділився своїми спогадами з присутніми: «Студенти, викладачі, робітники повинні задуматися над тим, до чого
ми довели свою державу, що у ХХІ сторіччі
довелося ставати на захист країни перед
армією Мордора. Так жартома майданівці
називали силовиків, які служили режиму
Януковича. Ви бачите не всіх, хто віддав усе
для того, аби ми жили краще. Багато хто із
загиблих досі неопізнаний, закатований та
не знайдений. Також багато кого врятували
медики. Лікарям особлива подяка за віддану працю. Ми повинні розуміти, що Небесна
Сотня передала естафету кожному з нас щодо
побудови країни. Саме на Майдані я зрозумів значення слів нашого гімну, тому не
дивно, що люди віддали життя. Закликаю вас,
аби ці смерті не були марними, зайнятися
побудовою майбутнього й залишили своїм
нащадкам сильну та квітучу Україну».
Упродовж заходу на екрані постійно показували світлини загиблих, лунала пісня «Пливе кача по ти сині», з перших акордів якої в
кожного починали текти сльози. Студентимедики після завершення поминальної акції
із запаленими свічками вирушили на центральну площу міста, аби разом із тернополянами віддати шану Небесній Сотні.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

АБІТУРІЄНТ
№ 6 (359)

20 березня 2014 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

2

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 072686 від
25.09.2012 р., термін дії ліцензії
залежно від спеціальності 20142017 рр.).
Правила прийому розроблені
Приймальною комісією державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»
(далі – приймальна комісія)
відповідно до Умов прийому до
вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов
прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 29
жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року
за № 1855/24387.

І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський дер-

жавний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах
ліцензованого обсягу (див. додаток 1).
1.2. До державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськог о Мі ністерст ва ох ор они
здоров’я України» приймаються громадяни України, іноземці,
особи без громадянства, біженці
та закордонні українці, що мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
виявили бажання здобути вищу
освіту.
Прийом до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» на всі освітньокваліфікаційні рівні здійснюється
за конкурсом незалежно від
джерел фінансування.
1.3 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток
під час вступу, надання місць у

гуртожитку гарантовано (надається 329 місць). Вступники
забезпечуються на підставі поданої заяви ліжко-місцем у 2-, 3місних кімнатах (блочна система)
на період подачі документів до
приймальної комісії та під час
складання вступних іспитів.

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ
ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

2.1. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (у ННІ
медсестринства), бакалавра,
спеціаліста приймаються особи з
повною загальною середньою
освітою.
2.2. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська
справа», 6.120102 «Лабораторна
діагностика» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста спорідненої спеціальності.
2.3. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра спеціальності 8.12010006
«Сестринська справа» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакал авра ( нап ря м пі д готовк и
6.120101 «Сестринська справа»).

Табл. 4.1.
Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі освіти
повної
повної загальної середньої
загальної середньої
1 липня 2014 року
10 липня 2014 року

Денна форма навчання
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають право проходити
творчий конкурс, що проводить вищий
навчальний заклад
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 і не проходять творчі
конкурси
Строки проведення вищим навчальним
закладом творчих конкурсів
Строки проведення вищим навчальним
закладом вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

Терміни зарахування вступників
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19 липня 2014 року
о 18 год

–

19 липня 2014 року
о 18 год

5 серпня 2014 року
о 18 год

31 липня 2014 року о
12 год

8 серпня 2014 року
о 12 год

11 – 31 липня 2014 року

–

21 – 31 липня 2014 року

6-8 серпня 2014 року

перший - не пізніше 12 години
1 серпня 2014 року
другий - не пізніше 12 години
5 серпня 2014 року
третій - не пізніше 12 години
8 серпня 2014 року
за державним замовленням – не
пізніше 15 години 12 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на
місця державного замовлення
відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня
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року
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2.4. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськог о Мі ністерст ва ох ор они
здоров’я України» приймає на
навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на
вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра, спеціаліста за
умови вступу на споріднений
напрям підготовки (див. додаток 3).
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» зараховує зазначені
категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 1 розділу XIV цих Правил.
2.5. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я
України» приймає на навчання у
межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих
Правил прийому, осіб:
– які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом
підготовки 1202 Медицина, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010102
«Сестринська справа», освітньокваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки
6.120101 «Сестринська справа» та
з а на пр ям ом п ід готовк и
6.010203 «Здоров’я людини».
2.6. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськог о Мі ністерст ва ох ор они
здоров’я України» здійснює
прийом студентів на старші кур-

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

си 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 Міністерства охорони здоров’я України» здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету – за державним
замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за ваучерами;
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 та
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.
(Продовження 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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Табл. 4.2.

Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного
освітньо-кваліфікаційного рівня
рівня молодшого
молодшого спеціаліста
спеціаліста або спеціаліста
1 липня 2014 року
10 липня 2014 року
Денна форма навчання

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
Строки проведення вищим навчальним
закладом фахових вступних
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

Терміни зарахування вступників

19 липня 2014 року
о 18 год
21-31 липня 2014 року
перший – не пізніше 12 години
1 серпня 2014 року
другий – не пізніше 12 години
5 серпня 2014 року
третій – не пізніше 12 години
8 серпня 2014 року
за державним замовленням – не
пізніше 15 години 12 серпня;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня

5 серпня 2014 року
о 18 год
6-8 серпня 2014 року

не пізніше
9 серпня 2014 року

не пізніше 22 серпня
2014 року

Табл. 4.3.
Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
освітньо-кваліфікаційного
бакалавра
рівня бакалавра
1 липня 2014 року
10 липня 2014 року
Денна форма навчання

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
Строки проведення вищим навчальним
закладом фахових вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників

Терміни зарахування вступників

19 липня 2014 року
о 18 год

5 серпня 2014 року
о 18 год

21-31 липня 2014 року

6-8 серпня 2014 року

перший – не пізніше 12 години
1 серпня 2014 року
другий – не пізніше 12 години
5 серпня 2014 року
третій – не пізніше 12 години
8 серпня 2014 року
за державним замовленням – не
пізніше 15 години 12 серпня;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – після
зарахування на місця
державного замовлення
відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня

не пізніше
9 серпня 2014 року

не пізніше 22 серпня
2014 року

Табл. 4.4.
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

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

1 липня 2014 року

Навчання без відриву від
виробництва
10 липня 2014 року

19 липня 2014 року
о 18 год

5 серпня 2014 року
о 18 год

21-31 липня 2014 року

6-8 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

перший – не пізніше 12 години
1 серпня 2014 року
другий – не пізніше 12 години
5 серпня 2014 року
третій – не пізніше 12 години
8 серпня 2014 року
за державним замовленням – не
пізніше 15 години 12 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на
місця державного замовлення
відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня

не пізніше
9 серпня 2014 року

не пізніше 22 серпня
2014 року

IV. СТРОКИ
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ,
ВСТУПНИХ
ЕКЗАМЕНІВ,
КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА
НАВЧАННЯ
4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):
Під час проведення вступної
кампанії приймальна комісія державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» працює:
з понеділка по п’ятницю з
9:00 до 18:00 (обідня перерва з
13.00 до 14.00). Вихідний день –
субота (окрім 19 липня 2014
року), неділя.
Під час проведення конкурсного відбору та зарахування на
навчання в період з 1.08 по
12.08.2014 р. приймальна комісія працює щоденно, без вихідних.
4.2. Прийом заяв і документів,
вступні випробування, 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 Міністерства
охорони здоров’я України»,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі
строки (див. табл. 4.2.):
4.4. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що проводить державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа») на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
м аг істр а на сп ец іа льні ст ь
8.12010006 «Сестринська справа»
проводиться в такі строки (див.
табл. 4.3.):
4.5. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що проводить державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров’я
України», конкурсний відбір та
зарахування на навчання осіб, які
здобули базову або повну вищу
освіту за напрямом підготовки
1202 «Медицина», для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» або освітньокваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки
6.120101 «Сестринська справа»; за
напрямом підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно проводиться в
такі строки (відповідно до «Положення про прийом на навчання осіб, які здобули базову або
повну вищу освіту за напрямом
підготовки 1202 «Медицина»,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за спеціальністю
5.12010102 «Сестринська справа»
або освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра за напрямом
підготовки 6.120101 «Сестринська справа»; за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» у межах вакантних місць
ліцензованого обсягу») (див.
табл. 4.4.):

V. ПОРЯДОК
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ВСТУПУ У
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ»

5.1. Вступники подають заяву
п ро уч а ст ь у к онк у рсном у
відборі до державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (далі –
заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України». Заява
обробляється відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в
електронній формі не більше, ніж
(Продовження на стор. 4)
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до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж
на три напрями підготовки (на
три спеціальності) у кожному з
них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям
підготовки (спеціальність) на
різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї
заяви.
Факт кожного подання заяви
в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії
документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній
базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній
базі, може бути скасовано вищим
навчальним закладом на підставі
рішення приймальної комісії до
моменту включення вступника
до списків рекомендованих до
зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних
даних до Єдиної бази, що
підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною,
а факт такої подачі анулюється
в Єдиній базі.
5.3. 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.
5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт
громадянина України, паспорт
громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво
(для юнаків, які досягли 17річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за
віком не мають паспорта, або
інший документ, який засвідчує
особу і громадянство;
документ державного зразка
про раніше здобутий освітній
( освіт ньо-к вал і ф і к а ц ій ни й )
р івень, на основі як ог 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;
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 івень, на основі як ог о

здійснюється вступ, додатка до
нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання.
5.5. 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 івень, на основі як ог 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 освіти)
за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, 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 приймальною
комісією першого рішення про
рекомендування вступників до
зарахування.
5.6. Вступники мають право
подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у
2013, або 2012, або 2011, або 2010,
або 2009, або 2008 роках.
5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією державного
вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» або в установленому законодавством
порядку. Копії документів без
пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами
вступних екзаменів з конкурсних
предметів у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» в разі їх неучасті
у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:
військовослужбовці Збройних
Сил України, інших, утворених
відповідно до законів України,
військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби
т ра нспорт у, я к і пр ох од ят 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 старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при
вступі на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства
освіт и і на ук и Укр аїни т а
Міністерства охорони здоров’я
України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому у
Міністерстві юстиції України 07
березня 2008 року за № 189/
14880.
5.9. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або
за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за
власним вибором, належать:
особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та
ІІ груп, діти-інваліди);
особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році
і раніше;
особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули
повну загальну середню освіту за
кордоном.
Вибір здійснюється вступником
під час подання документів.
5.10. Особи з обмеженими
фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди)
подають документи, що підтверджують їх право брати участь у
конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України».
5.11. 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 державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» за їх
вибором.
5.12. Громадяни України, які у
2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном,
подають документи, що підтвер-

джують їх право брати участь у
конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» за їх вибором.
5.13. Заяви в електронному
вигляді мають право подати
вступники, які бажають взяти
участь у конкурсному відборі на
основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених
Правилами прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України».
5.14. Заява в електронній формі
подається шляхом заповнення
вступником електронної форми
в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013
року № 1510.
5.15. Вступники, які подають
сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижчою за
встановленими Умовами та цими
Правилами прийому мінімальною кількістю балів, до участі у
конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1. розділу VI цих
Правил).
5. 16 . При йм ал ьна к ом ісія
здійснює перевірку достовірності
даних, поданих вступником для
участі у конкурсному відборі, за
допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника)
Єдиної бази про недостовірність
інформації, поданої вступником
до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», є підставою для
відмови в участі у конкурсному
відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про
зарахування).
Приймальна комісія здійснює
перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в
разі відсутності), результат якої

затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до
Єдиної бази.
5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про
допуск до участі в конкурсному
відборі для вступу на навчання
до державного вищого навчального закладу «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви
в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів
(творчих конкурсів, фахових
випробувань), але не пізніше 31
липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на
інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України».
5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом
про акредитацію відповідного
напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та
наявності підстав для вступу поза
конкурсом, обробку даних в
Єдиній базі фіксується в заяві
вступника і підтверджується його
особистим підписом при поданні
заяви у паперовій формі.
5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном
освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або
освітньо-кваліфікаційний рівень,
що здійснюється Міністерством
освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами
інших держав, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року
за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих
документів здійснюються протягом першого року навчання.
5.20. Приймальна комісія державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» перевіряє в Єдиній базі
перелік його заяв, поданих до
інших навчальних закладів.
(Продовження на стор. 5)
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ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-4)

VI. ВСТУПНІ
ВИПРОБУВАННЯ ТА
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
6.1. Приймальна комісія державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» 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, творчих конкурсів (див. додаток 5)
один з яких визначається, як
профільний:
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста – не нижче 124 балів
з конкурсних предметів;
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціаліста – не нижче 124 балів
з непрофільних конкурсних
предметів та не нижче 155 балів
з профільних конкурсних предметів.
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у
конкурсному відборі для вступу
на навчання вступника, який
подає сертифікат зовнішнього
нез ал ежног о оці нювання ,
кількість балів якого з одного з
непрофільних загальноосвітніх
предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижча 124 балів,
за умови, якщо кількість балів з
профільного конкурсного 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 абзацом
четвертим цього пункту).
6.2. Для конкурсного відбору
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,
магістра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів,
творчих конкурсів), середнього
бала документа (додатка до документа) про повну загальну
середню освіту та додаткових

балів, передбачених Умовами
прийому та правилами прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України». При цьому середній
бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється
за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала
та вноситься до Єдиної бази.
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». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200бальну шкалу за таблицею
відповідності середнього бала
документа про повну загальну
середню освіту, обрахованого за
12-бальною шкалою, значенням
200-бальної шкали, наведеною
у додатку 7 до цих Правил.
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 5.
6.5. При прийомі на навчання
на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра, спеціаліста, магістра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами
прийому:
– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання за
напрямом підготовки 6.120101
«Сестринська справа» (бакалавр) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» фаховим випробуванням є письмовий (тестовий)
екзамен з основ сестринської
справи; при прийомі на навчання за напрямом підготовки
6.120102 «Лабораторна діагностика» (бакалавр) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» фаховим
випробуванням є письмовий (тестовий) екзамен з хімії;
– для конкурсного відбору на
навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки 1202 Медицина, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за спеціальністю
5.12010102 «Сестринська справа»
або освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра за напрямом
підготовки 6.120101 «Сестринсь-

ка справа» у межах вакантних
місць ліцензованого обсягу
відповідно є проведення співбесіди з основ сестринської справи; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за
напрямом підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» є проведення співбесіди з біології;
– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання на
другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні
місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія»,
«Медико-профілактична справа» фаховим випробуванням є
письмовий (тестовий) екзамен з
біології, за спеціальністю «Фармація» – письмовий екзамен з
хімії, за напрямом підготовки
6.010203 «Здоров’я людини» –
письмовий (тестовий) екзамен з
біології;
– для конкурсного відбору
вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю 8.12010006 «Сестринська справа» на основі освітньокваліфікаційного рівня бакалавра
(напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа») конкурсний
бал обчислюється як сума результату фахового випробування з
клінічного медсестринства (письмовий (тестовий) екзамен) та
іноземної мови (письмовий (тестовий) екзамен) (додаток 4).
6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої
освіти, оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів.
Результати творчого конкурсу
оцінюються окремо та проводяться в одну сесію творчого
конкурсу.
6.7. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів
завдань, що виходять за межі
зазначених програм. Програма
творчого конкурсу обов’язково
оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії
та web-сайті державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».
6.8. Творчий конкурс (додаток
5) проводиться для вступу на
напрям підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» галузі знань
0102 «Фізичне виховання, спорт

і здоров’я людини» – виконання спортивних нормативів.
6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються державним вищим
навчальним закладом «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково
оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної
комісії та web-сайті державного
вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».
6.10. Особи, які без поважних
причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких
було оцінено балами нижче
вст ановл еног о п ра вил ам и
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.
6.11. Апеляції на результати
вступних екзаменів, що проведені в державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом
його керівника. Апеляція абітурієнта з приводу екзаменаційної
оцінки приймається не пізніше
наступного робочого дня після
оголошення оцінки. Апеляція
розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її
подання.
6.12. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній
базі.
6.13. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному
закладі, у якому вони складались,
за виключенням зарахування
згідно з розділом ХVІIІ цих Правил.
6.14. Особи, не атестовані з
української мови, подають сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти з мови,
оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають
вступний екзамен з урахуванням
наявності відповідних педагогі-

чних і науково-педагогічних
кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).
Результат екзамену при вступі
на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за
шкалою від 100 до 200 балів і
зараховується замість балів сертифіката з української мови та
літератури
6.15. Для конкурсного відбору
осіб, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра, конкурсний
бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами
прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», та вноситься до
Єдиної бази.

VII. ЦІЛЬОВИЙ
ПРИЙОМ ДО
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ»

7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінет у Мі ні стр ів Ук ра їни ві д
29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості».
7.2. Особи, які вступають до
державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» на підготовку за державним замовленням на умовах
цільового прийому згідно з установленими квотами, додають
направлення, видане відповідними органами освіти Ради
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади.
7.3. Установлена квота цільового прийому не буде перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підгот овку ф а хі вц ів з кожног о
напряму (спеціальності). Кількість
виділених місць буде визначено
додатково після доведення
Міністерством охорони здоров’я
України обсягів державного замовлення.
(Продовження на стор. 6)
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7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим
конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних
рівнів бакалавра, спеціаліста.
Конкурс відбувається відповідно
до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для
цієї категорії вступників.
7.5. Особи, які не зараховані на
цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. ЗАРАХУВАННЯ
ЗА СПІВБЕСІДОЮ

8.1. За результатами співбесіди
зараховуються до державного
вищого навчального закладу
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» особи,
яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної
комісії державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськог о Мі ністерст ва ох ор они
здоров’я України».
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 державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»
відповідно до розділу XІІ цих
Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
з кількістю балів не нижчою
мінімального рівня для допуску
до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад
за умови, якщо вони вступають
на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони

брали участь у міжнародній олімпіаді (див. додаток 5).
9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових
п р ед м ет і в д о к онк у р сног о
бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий
бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких
профільним є вступне випробування з предмета (див. додаток 5), з якого вони є призерами, у тому числі з екології
– при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія», фізична культура і спорт – при вступі на
напрям «фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини».
9.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів нау ково-д ослі дни цьки х робі т
учнів-членів Малої академії наук
України додатково нараховуються бали відповідно до секції,
по якій вступник брав участь у
конкурсі-захисті.
При вступі на спеціальності
7.12010001 – Лікувальна справа,
7.12010003 – Медико-профілактична справа, 7.12010005 – Стоматологія, напрям підготовки
6.120101 – Сестринська справа,
6.120102 – Лабораторна діагностика галузі знань 1201 Медицина додатково зараховуються
бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів
МАНУ з базової дисципліни Біологія за секціями наукових
відділень Малої академії наук
України: Медицина; Валеологія;
Загальна біологія; Біологія людини.
При вступі на спеціальності
7.12020101 – Фармація, 7.12020102
– Клінічна фармація, 7.12020104
– Технології парфумерно-косметичних засобів галузі знань
1202 Фармація додатково зараховуються бали призерам – особам, нагородженим дипломами
І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів –
членів МАНУ з базової дисципліни Хімія за секціями наукових
відділень Малої академії наук
України: Медицина; Хімія; Загальна біологія.
При вступі на напрям підготовки 6.010203 – Здоров’я людини
галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я додатково зараховуються бали призерам
– особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів – членів МАНУ з базової дисципліни Біологія за секціями наукових відділень Малої

академії наук України: Валеологія; Загальна біологія; Біологія
людини.
При вступі на напрям підготовки 6.040102 – Біологія галузі
знань 0401 Природничі науки
додатково зараховуються бали
призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня –
ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів
МАНУ з базової дисципліни Біологія за секціями наукових
відділень Малої академії наук
України: Валеологія; Загальна біологія; Біологія людини; Зоологія,
ботаніка.
9.4. Положення пунктів 9.1. –
9.3. цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі
інтелектуальні досягнення за
рішенням Експертної ради для
визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визна ч ен ня на й к р а щ и х і нт електуальних досягнень дітей,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року №
1 2 3 6 , з а р еє с т р о ва н ог о в
Міністерстві юстиції України 16
вересня 2013 року за № 1596/
24128, та відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року
№ 467 «Про започаткування у
2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбу тнє Ук ра їни » , у ч а сни к і в
міжнародних олімпіад, призерів
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ
ета пу В сеук ра їнськ их к онкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України,
що відбулися у поточному навчальному році, за переліком,
визначеним Міністерством освіти і науки України.
9.5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
особам, які мають найкращі
інтелектуальні досягнення, –
70 балів;
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатково нараховуються
бали лише за однією з перелічених вище підстав.

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, позбав-

лені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від
18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року
№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
інваліди I та II груп та діти-інваліди 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
п рест иж ності ш ах т ар ської
праці» надане таке право;
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 лютого 2002 року
№ 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, що сталася на
орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з
додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09
січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів
сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».
10.2. Кількість місць для осіб,
визначених у пункті 10.1 цього
розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і становить
22 відсотки обсягу державного
замовлення з кожного напряму
(спеціальності), доведеного
державним вищим навчальним
закладом «Тернопільський державний медичний університет
і м ені І . Я . Г ор ба ч евськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України»
Зарахування осіб, визначених
пунктом 10.1 цього розділу,
відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1
цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних пред-

метів з результатами, не нижчими передбачених правилами
прийому, мають право брати
участь у конкурсі на загальних
підставах, відповідно до конкурсного бала.

XI. ПРАВО НА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Право на першочергове
зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних
закладів;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до
Указу Президента України від 21
лютого 2002 року № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціальног о з а х и ст у, п ол і п ш ення
військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до
Указу Президента України від 12
вересня 2007 року № 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),
наг ор одж ені з ол от ою або
срібною медаллю, при вступі на
основі повної загальної середньої освіти;
За рівної кількості балів при
прийомі осіб на навчання на
другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні
місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста право на першочергове зарахування мають особи з
вищим середнім балом додатку
до диплома; особи, які прописані в сільській місцевості.
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 вступають на умовах цільового
(Продовження на стор. 7)
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прийому, впорядковується за
конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до
порядку формування рейтингового списку без урахування
категорій вступників, визначених у розділах ІХ, Х, ХІ цих
Правил.
12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування,
формується за категоріями в
такій послідовності:
вступники, які рекомендовані
до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до
зарахування на місця цільового
прийому;
вступники, рекомендовані до
зарахування за результатами
співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які рекомендовані
до зарахування за конкурсом.
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 в
порядку додержання підстав для
його набуття.
12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування,
зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові
вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу
поза конкурсом;
наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних
олімпіад;
наявність права на першочергове зарахування.
12.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та
оприлюднюються шляхом розмі щення на і нформац ійних
стендах приймальної комісії та
веб-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони зд оров’я України» із
зазначенням категорій списку.
Ці списки оновлюються при
внесенні змін протягом строку
п р о в ед е нн я к о нк у р с н ог о
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. Формування списків
рекомендованих до зарахування вступ ників здій снюєт ься
приймальною комісією в Єдиній
базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного
обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.
13.2. Приймальна комісія 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 оприлюднення відповідного рішення
на стенді приймальної комісії та
web-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».

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
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
п р ий ом у , д о п ри й м а л ьної
комісії держа вного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».
Особи, які подали заяви в
електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі,
впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендува ння
до
за р а х у ва ння

зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального
закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у
приймальній комісії державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України», та
подати особисто оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) 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 підготовки 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 строку навчання. При
одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або
спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завір е ні к оп і ї д ок у м ент а п р о
освітній (освітньо-кваліфікаційний) 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 установле-

ний строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та дод а т к а д о ньо г о, м ед и ч ної
довідки, сертифікатів зовніш-нього незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених
цими Умовами та правилами
прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горба ч ев ськ о г о Мі н і ст е р ст ва
охорони здоров’я України» (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
РЕКОМЕНДОВАНИХ
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 Міністерства охорони здоров’я України» здійснює
коригування списку рекомендованих для зарахування осіб
з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної
бази:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги
для зарахування (подали 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, до приймальної комісії державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України»);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування
(не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка
до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими
Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і м ені І . Я . Г ор ба ч евськ ог о

Міністерства охорони здоров’я
України»;
у разі наявності вакантних
місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до
рейтингових списків за кожним
напрямом (спеціальністю).
15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8
серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування,
встановлюється по три дні для
виконання вступниками вимог
для зарахування. Вступники, які
до 18.00 год 11 серпня (включно) не подали до приймальної
комісії державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськог о Мі ністерст ва ох ор они
здоров’я України» оригінали документа про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів 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 вступниками 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 Міністерства охорони здоров’я
України», але не пізніше 26
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 керівником державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» на підставі рішення
приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному
(Продовження на стор. 8)
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ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-7)

стенді приймальної комісії і вебсайті державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені
цими Правилами.
16.2. Накази про зарахування
на навчання разом з додатком
до нього формуються в Єдиній
базі на підставі даних, внесених
до зазначеної бази державним
вищим навчальним закладом
«Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України», за
встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у
паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і
науки України.
16.3. Рішення приймальної
комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з
боку вступника, передбачених
пунктом 19.5 розділу ХІХ цих
Правил.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального
закладу за власним бажанням за
письмовою заявою вступника,
про що видається відповідний
наказ, який верифікується в
Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.
Питання про відрахування
вступника за власним бажанням
та повернення йому оригіналів
документів розглядається в день
подання вступником письмової
заяви.
На звільнені при цьому місця
до початку навчальних занять
може проводитись додатковий
конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого
напряму підготовки (спеціальності) за умови збігу конкурсних
предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки
(спеціальність).
Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог розділу XIV цих Правил.
16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою
його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за
з ая вою вст уп ни к а, що под а є т ьс я д о п р и й м а л ь но ї
комісії, на підставі результатів
участі у конкурсі відповідно до
встановленої у державному
вищому навчальному закладу
«Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства

охорони здоров’я України»
квоти.

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

17.1. Підготовка іноземців та осіб
без громадянства здійснюється
згідно із Законами України «Про
правовий статус іноземців та осіб
без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня
1994 року № 112 «Про заходи
щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними прикордонними
областями Російської Федерації»
та від 03 червня 1994 року № 271
«Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова». Іноземці, яким надаються
державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими
міжнародними зобов’язаннями
України, приймаються на навчання на підставі направлень
Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного
замовлення.
17.2. Закордонні українці, які
отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств,
при вступі до вищих навчальних
закладів України користуються
такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни
України, за винятками, встановленими Конституцією України,
законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
17.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в
Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої
освіти на рівні з громадянами
України, крім права на здобуття
вищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких
підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот
до вищих навчальних закладів
України за співбесідою з пред-

метів, передбачених Правилами
прийому за рекомендаціями
дипломатичних установ України
за кордоном або українських
національних культурних товариств.
17.5. Прийом документів у іноземних громадян за акредитованими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється з
1 липня до 15 листопада (включно) 2014 року на підставі наказів
про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
Прийом документів у іноземних громадян на заочну (диста нц ій ну) ф ор му на вч ання
здійснюється в період з 1 липня
до 15 листопада (включно) 2014
року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в
Єдиній базі.
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими
оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання
наведені в додатку 1.
17.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, має рівне
з громадянами України право на
здобуття вищої освіти.
17.7. Вступники із числа іноземних громадян подають до державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України»: а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про
закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних
громадян з рекомендацією для
вступу за фахом «Медицина»
або «Фармація» (якщо проходили навчання); в) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки
( ба ли ) ; г) д оку мент пр о
відсутність ВІЛ-інфекції; 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
Україну; е) страховий поліс з
надання екстреної 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.
17.8. Вступними випробуваннями для іноземних громадян є
співбесіда з біології та хімії.

XVIII. ЗАРАХУВАННЯ
НА ЗВІЛЬНЕНІ МІСЦЯ
ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ
ДНІВ НАВЧАННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ» 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 Міністерства
охорони здоров’я України», про
що видається відповідний наказ,
який верифікується в Єдиній базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих
днів з урахуванням положень та
вимог пунктів 2 і 3 розділу XVI
цих Правил. При цьому накази
про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній
базі до 18.00 години 17 вересня
2014 року.
18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, 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. Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2. Громадські організації
можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
пр ий мал ьних комі сій . Гр омадські організації, яким таке
право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостеріг а ч і в. Пр и й м а л ьні к ом і сі ї
зобов’язані створити належні
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм
можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
19.3. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та
обсяг прийому за державним
замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньокваліфікаційним рівнем, у тому
числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії
і на офіційному веб-сайті державного вищого навчального
закладу «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» не пізніше другого
робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи
отримання відповідних відомостей.
19.4. 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 оприлюднюється.
19.5. 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 в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування
студента.
19.6. Інформування громадськості про подання заяв щодо
вступу до державного вищого
навчального закладу «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» здійснюється
інформаційними системами на
підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної
бази, із зазначенням категорій
вступників відповідно до розділів
VІІ-ХІ цих Правил.
(Продовження на стор. 9)
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-8)

ДОДАТОК 1
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів і напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
Бакалавр
Нормативні терміни
Вартість одного року
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
навчання
навчання, грн.*
Вечірня Заочна
Денна
Вечірня Заочна
Денна
Денна форма Вечірня форма Заочна форма
форма
форма
форма
форма
форма
Код
Назва
Код
Назва
форма
навчання
навчання
навчання
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
Медичний факультет
Фізичне
виховання, спорт
і здоров’я
людини
Природничі
науки

0102
0401

6.010203

Здоров’я людини

30

0

0

4 роки

-

-

6.040102

Біологія

30

0

0

4 роки

-

-

100
0

1р./2р.
2 роки

-

2р.
-

8150

0

0

7500

0

0

16350
16350

0
0

10890
0

ННІ Медсестринства
Медицина
Медицина

1201
1201

6.120101
6.120102

Сестринська справа
Лабораторна діагностика

20
20

0
0

Магістр
Галузі знань
Код

Спеціальності

Назва

8.12010006

Галузі знань
Код

Медицина

Назва

Сестринська справа

10

5.12010102

Денна форма
навчання

Сестринська справа

10

Назва

Заочна
форма
навчання
80

Ліцензовані обсяги

Спеціальності
Код

Вечірня
форма
навчання

ННІ Медсестринства
0

Назва

Код

Галузі знань
Код

Денна форма
навчання

Спеціальності

Назва

1201
Спеціаліст

Назва

Код

Медицина
1201
Молодший спеціаліст

Ліцензовані обсяги

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

ННІ Медсестринства
0

0

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчан- навчан- навчаннавчан- навчаннавчання
ня
ня
ня
ня
ня
2 роки

-

2 роки

16350

0

11600

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня
Денна
Вечірня
Заочна
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчан- навчаннавчан- навчан- навчаннавчання
ня
ня
ня
ня
ня
3 роки

-

-

16350

0

0

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня Заочна
Денна
Вечірня Заочна
Заочна форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання
навчання навчання навчання навчання навчання навчання

Ліцензовані обсяги
Денна форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Медичний факультет
1201

Медицина

1201

Медицина

7.12010001
7.12010003

Лікувальна справа

350

0

0

6 років

-

-

16350

0

0

Медико-профілактична
справа

50

0

0

6 років

-

-

10300

0

0

0

5 років

-

-

18600

0

0

13650

0

8600

13900

0

0

13860

0

0

Стоматологічний факультет
Медицина

1201

7.12010005

Стоматологія

100

0

Фармацевтичний факультет
1202

Фармація

7.12020101

Фармація

80

0

95

5 років

-

1202

Фармація

7.12020102

10

0

0

5 років

-

1202

Фармація

7.12020104

Клінічна фармація
Технології парфумернокосметичних засобів

5,5
років
-

10

0

0

5 років

-

-

ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ
Бакалавр
Галузі знань
Код

Назва

Напрями підготовки
Код

Назва

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня Заочна
Денна
Вечірня Заочна
Денна форма Вечірня форма Заочна форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання
навчання
навчання
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
Ліцензовані обсяги

Факультет іноземних студентів
1201

Медицина

6.120101

Сестринська справа

30

0

700

2р./4р.

-

2р.

30000

0

16000

(Продовження на стор. 10)
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10

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-9)

Магістр
Галузі знань
Код

Назва

1201

Медицина

Спеціальності
Код

Ліцензовані обсяги
Денна форма
навчання

Назва

8.12010006

Сестринська справа

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчан- навчан- навчаннавчан- навчаннавчання
ня
ня
ня
ня
ня

Факультет іноземних студентів
10
0
170

2 роки

-

2 роки

29600

0

16000

Молодший спеціаліст
Галузі знань
Код

Назва

1201

Медицина

Спеціальності
Код

Ліцензовані обсяги
Денна форма
навчання

Назва

5.12010102

Сестринська справа

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчан- навчан- навчаннавчан- навчаннавчання
ня
ня
ня
ня
ня

Факультет іноземних студентів
10
0
0

2 роки

-

-

30000

0

0

Спеціаліст
Нормативні терміни
Вартість одного року
навчання
навчання, грн.*
Вечірня
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня Заочна
Денна форма
Заочна форма
Код
Назва
Код
Назва
форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
навчання
навчання
навчання
навчання навчання навчання навчання навчання навчання
Факультет іноземних студентів
6 років
Медицина
Лікувальна справа
1201
7.12010001
150
0
0
(укр.
30050
0
0
мова)
6 років
Медицина
Лікувальна справа
1201
7.12010001
150
0
0
(рос.
30400
0
0
мова)
6 років
Медицина
Лікувальна справа
1201
7.12010001
150
0
0
(англ.
32000
0
0
мова)
5 років
Медицина
Стоматологія
1201
7.12010005
50
0
0
(укр.
32500
0
0
мова)
5 років
Медицина
Стоматологія
1201
7.12010005
50
0
0
(рос.
32900
0
0
мова)
5 років
Медицина
Стоматологія
1201
7.12010005
50
0
0
(англ.
35730
0
0
мова)
5,5
5 років
років
Фармація
Фармація
30900
0
13100
1202
7.12020101
30
0
5
(англ.
(англ.
мова)
мова)
5,5
5 років
років
Фармація
Фармація
30050
0
11130
1202
7.12020101
30
0
5
(укр.
(укр.
мова)
мова)
5,5
5 років
років
Фармація
Фармація
1202
7.12020101
30
0
5
(рос.
30400
0
11130
(рос.
мова)
мова)
1 рік – для випускників медичних училищ або коледжів 2009-2014 рр.; 2 роки – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.
Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2013 році
Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

ДОДАТОК 3
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Денна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньокваліфікаційного рівня бакалавра

Назва
1

Код
2

Код
3

Фізичне виховання

5.01020101

6.010203

Назва
4

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

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

5

6

7

8

9

Біологія

2 курс

3 роки

0

22

Медичний факультет
Здоров’я людини

(Продовження на стор. 11)
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-10)

1
Акушерська справа
Лікувальна справа
Сестринська справа

2
5.12010105
5.12010101
5.12010102

3

4

5

6

7

8

9

7.12010001

Лікувальна
справа

Біологія

2 курс

5 років

0

30

Медико-профілактична справа

5.12010103

7.12010003

Біологія

2 курс

5 років

0

43

Сестринська справа
Акушерська справа
Лікувальна справа

5.12010102
5.12010105
5.12010101

6.120101

Основи
сестринської
справи

1 курс

1р./2р.

5

45

Лабораторна діагностика

5.12010201

6.120102

Хімія

1 курс

2 роки

0

20

Стоматологія
Стоматологія ортопедична
Стоматологічна справа

5.12010104
5.12010106
5.12010107

7. 12010005

Біологія

2 курс

4 роки

0

43

Фармація

5.12020101

Хімія

2 курс

4 роки

0

67

Медикопрофілактична
справа
ННІ Медсестринства
Сестринська
справа

Лабораторна
діагностика
Стоматологічний факультет
Стоматологія

Фармацевтичний факультет
7. 12020101
Фармація

Заочна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
Назва

Напрями підготовки освітньокваліфікаційного рівня бакалавра

Код

Код

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Назва
ННІ Медсестринства

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

Основи
сестринської
1 курс
2 роки
0
800
справи
Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями), всього на рік 500, термін дії до 01.07.2016 р.; 1 рік – для випускників медичних
училищ або коледжів 2009-2014 рр.; 2 роки – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.
Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2013 році
Сестринська справа

5.12010102

6.120101

Сестринська справа

ДОДАТОК 4
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Денна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра
Назва
Сестринська справа

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста (магістра)

Код

Код

6.120101

8.12010006

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Клінічне
медсестринство;
Іноземна мова

1 курс

2 роки

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Клінічне
медсестринство;
Іноземна мова

1 курс

2 роки

Назва
Сестринська справа

Кількість місць*
За кошти
За кошти
державного
фізичних,
бюджету
юридичних осіб
0

20

Заочна
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста (магістра)

Назва

Код

Код

Назва

Сестринська справа

6.120101

8.12010006

Сестринська справа

Кількість місць*
За кошти
За кошти
державного
фізичних,
бюджету
юридичних осіб
0

250

Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2013 році

ДОДАТОК 5
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (спеціальності спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямування)
Квота
Назва
Код
пільгових
категорій
1
2
3

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Конкурсні
предмети на
вибір

Статус
предмету

4

5

6

Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або
зарахування на навчання
поза конкурсом
7
(Продовження на стор. 12)

АБІТУРІЄНТ

№ 6 (359)

20 березня 2014 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

12

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-11)

1
Здоров’я людини

2
6.010203

3
0

Біологія

6.040102
0

Лікувальна справа

7.12010001
25

Медикопрофілактична
справа

7.12010003

Стоматологія

7.12010005

0

25
Фармація

7.12020101
0

Клінічна фармація

7.12020102
0

Технології
парфумернокосметичних засобів

7.12020104

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
Квота
пільгових
категорій

Назва

Код

Сестринська справа

5.12010102
0

4
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Творчий конкурс
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика
3. Хімія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика
3. Хімія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика
3. Хімія
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Фізика
3. Хімія
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Біологія
3. Фізика
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Біологія
3. Фізика
1. Українська мова та література
2. Хімія
3. Біологія
3. Фізика

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія

5

6
Профільний
Профільний

Так
Так
Профільний
Так
Так
Профільний
Так
Так
Профільний
Так
Так
Профільний
Так
Так
Профільний
Так
Так
Профільний
Так
Так

Конкурсні
предмети на
вибір

Так
Так

Статус
предмету

Профільний
Профільний

7
124
124
155
124
155
124
124
124
155
124
124
124
155
124
124
124
155
124
124
124
155
124
124
124
155
124
124
124
155
124
124
Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або
зарахування на навчання
поза конкурсом
124
124
124

ДОДАТОК 8
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України» в 2014 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 Міністерства охорони здоров’я України»
I. Загальні положення
1.1. Цей 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, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації та їх розгляду державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»
(далі – Порядок).
1.2. У цьому Порядку терміни
вживаються у такому значенні:
заява в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до
вищих навчальних закладів I-IV
рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особисто-

му електронному кабінеті до
Єдиної державної електронної
бази з питань освіти (далі –
Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернетса й т і з а а д р ес ою: ht t p : / /
ez.osvitavsim.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 базі та
відображається в особистому
електронному кабінеті вступника.
Параметр «Статус електронної
заяви» може набувати таких значень:
«Зареє стровано в Єдиній
базі» – підтвердження факту
подання електронної заяви до

обраного вступником вищого
навчального закладу;
«Потребує уточнення вступником» – 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 потребують
уточнення та в який спосіб їх
необхідно подати;
«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну
заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з
персональним номером та в установленому порядку приймається
рішення про допуск вступника до
участі в конкурсному відборі;
«Допущено до конкурсу» –
власника зареєстрованої електронної заяви допущено до
участі у конкурсному відборі;

«Відмовлено вищому навчальному закладу» – власника зареєстрованої електронної заяви не
допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення
приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього
статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
«Скасовано вступником (або
вищим навчальним закладом)»
– подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подачі – анулюється в Єдиній базі, якщо:
електронну заяву скасовано
вступником в особистому електронному кабінеті до моменту
встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує
уточнення вступником»;
електронну заяву анульовано
вищим навчальним закладом за
рішенням приймальної комісії до
моменту встановлення статусу
«Рекомендовано до зарахування» за умови виявлення вищим

навчальним закладом технічної
помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, з
обов’язковим зазначенням причини анулювання;
«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання
за кошти державного бюджету
або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння
електронній заяві такого статусу
для зарахування на навчання
вступник зобов’язаний виконати
вимоги пункту 1 розділу XVII або
пунктів 4 та 5 розділу XVIІI Умов
прийому до вищих навчальних
закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 (далі –
Умови прийому);
«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на
навчання до обраного вищого
(Продовження на стор. 13)
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2014 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 2-12)

навчального закладу у зв’язку з
невиконанням вимог Ум ов
прийому або їх порушенням,
зарахуванням на навчання до
іншого навчального закладу
тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний
заклад обов’язково зазначає причину виключення;
«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до
вищого навчального закладу.
1.3. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» не пізніше ніж до 20
червня вносить до Єдиної бази
перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується
прийом на навчання, відповідно до затверджених правил
прийому до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» в 2014 році, при
цьому для кожного напряму
(спеціальності) зазначаються:
структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на
якому ведеться підготовка;
осві т н ьо-к ва л і ф і к а ц і й ни й
рівень навчання;
назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;
форма навчання;
курс, на який здійснюється
прийом;
встановлений термін навчання,
дати його початку та закінчення;
ліцензований обсяг та обсяг
державного замовлення;
обсяг прийому на вакантні
місця наборів попередніх років
(на поповнення);

обсяг встановлених квот цільового прийому;
перелік конкурсних предметів
із зазначенням профільних та
мінімальної кількості балів з
предмета;
можливість подання заяв в
електронній формі.
II. Подання електронної заяви
2.1. Заяву в електронній формі
мають право подати вступники, які
бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав
для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених
Умовами прийому та правилами
прийому до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України». Прізвище, ім’я, по батькові вступника у документі про
освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти –
також у сертифікаті зовнішнього
незалежного оцінювання.
2.2. Для подання електронної
заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за
електронною адресою: http://
ez.osvitavsim.org.ua.
2.3. Під час реєстрації вступник
подає такі дані:
адресу електронної пошти, до
якої має доступ вступник;
серію та номер документа про
освіт у , на основі як ог о
здійснюється вступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти).
2.4. Подані вступником дані,
що передбачені пунктом 2.3

цього розділу, перевіряються в
Єдиній базі.
2.5. У разі збігу прізвища, імені,
по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1
цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник
отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна та пароля
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 пароля на інтернет-сайті
за електронною адресою: http:/
/ez.osvitavsim.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, номера та дати
видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 4, 7,
10 розділу VII Умов 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.
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 «Зареєстровано в Єдиній базі».

ДОДАТОК 7
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» в 2013 році
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
3,5
121,0
8,5
166,8
1
106,0
6
143,0
11
190,5
1,1
106,6
3,6
121,6
6,1
144,0
8,6
167,7
11,1
191,4
1,2
107,2
3,7
122,2
6,2
144,9
8,7
168,7
11,2
192,4
1,3
107,8
3,8
122,8
6,3
145,9
8,8
169,6
11,3
193,3
1,4
108,4
3,9
123,4
6,4
146,8
8,9
170,5
11,4
194,3
1,5
109,0
6,5
147,8
11,5
195,2
4
124,0
9
171,5
1,6
109,6
4,1
125,0
6,6
148,7
9,1
172,4
11,6
196,2
1,7
110,2
4,2
125,9
6,7
149,7
9,2
173,4
11,7
197,1
1,8
110,8
4,3
126,9
6,8
150,6
9,3
174,3
11,8
198,1
1,9
111,4
4,4
127,8
6,9
151,6
9,4
175,3
11,9
199,0
4,5
128,8
9,5
176,2
2
112,0
7
152,5
12
200,0
2,1
112,6
4,6
129,7
7,1
153,5
9,6
177,2
2,2
113,2
4,7
130,7
7,2
154,4
9,7
178,1
2,3
113,8
4,8
131,6
7,3
155,4
9,8
179,1
2,4
114,4
4,9
132,6
7,4
156,3
9,9
180,0
2,5
115,0
7,5
157,3
5
133,5
10
181,0
2,6
115,6
5,1
134,5
7,6
158,2
10,1
181,9
2,7
116,2
5,2
135,4
7,7
159,2
10,2
182,9
2,8
116,8
5,3
136,4
7,8
160,1
10,3
183,8
2,9
117,4
5,4
137,3
7,9
161,1
10,4
184,8
5,5
138,3
10,5
185,7
3
118,0
8
162,0
3,1
118,6
5,6
139,2
8,1
163,0
10,6
186,7
3,2
119,2
5,7
140,2
8,2
163,9
10,7
187,6
3,3
119,8
5,8
141,1
8,3
164,9
10,8
188,6
3,4
120,4
5,9
142,1
8,4
165,8
10,9
189,5

2.9. Подана електронна заява
може бути скасована вступником
в особистому електронному кабінеті до моменту отримання
статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або
«Потребує уточнення вступником». При цьому електронній
заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим
навчальним закладом)».
III. Прийняття та розгляд
електронної заяви приймальною комісією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»
3.1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання приймальною комісією
електронних заяв, що надійшли
до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
і мені І .Я . Гор ба чевськ ог о
Міністерства охорони здоров’я
України» відповідно до Умов
прийому, цього Порядку та правил прийому до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».
3.2. Електронна заява зі статусом «Зареєстровано в Єдиній
базі» розглядається приймальною комісією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» не пізніше закінчення
наступного робочого дня з дати
встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус
встановлено 31 липня, – до кінця
поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії
надає електронній заяві один з
таких статусів, що відображаються
в особистому кабінеті вступника:
«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».
При встановленні електронній
заяві статусу «Потребує уточнення вступником» 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 «Зареєстровано у вищому
навчальному закладі».
3.3. На підставі рішення приймальної комісії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» про допущення
чи недопущення вступника до
участі у конкурсному відборі для
вступу до вищого навчального

закладу уповноважена особа
встановлює електронній заяві
вступника статуси «Допущено
до конкурсу» або «Відмовлено
вищим навчальним закладом» (із
зазначенням причини відмови).
3.4. При виявленні навчальним
закладом технічної помилки,
зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» електронну заяву може бути анульовано
до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При
цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним
закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування.
Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
3. 5. Уп овнова жена особа
змінює статус електронної заяви
вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого
приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію
до зарахування на навчання
відповідно до розділу XIII Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус
«Рекомендовано до зарахування».
Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена
п ункт а ми ц ьог о роз ді лу ,
здійснюється у строки, визначені
розділом ІV Правил прийому.
3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як
«Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги розділу XIV та розділу XV
Правил прийому.
3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6. цього розділу, керівник
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» 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
«Включено до наказу».
3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого
отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 3.6. цього
розділу, рішення про рекомендування його на зарахування
анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на
статус «Виключено зі списку рекомендованих».
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ТДМУ ЗАКЛИКАВ УНІВЕРСИТЕТИ- ЗМАГАЛИСЯ У ВМІННІ
ПАРТНЕРИ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ ЛІКУВАТИ ЗУБИ
«Як і вся прогресивна українська громадськість, глибоко стурбовані введенням збройних сил Російської Федерації на територію
нашої суверенної держави. Дії
російських військ в Криму нині
фактично означають початок озброєного вторгнення до України.
Всі, хто живе на нашій багатонаціональній землі, піднялися проти
корумпованої та злочинної влади
у боротьбі за гідне життя, справедливе правосуддя, свободу й єдність
країни, за торжество загальнолюдських цінностей.
Хочемо підкреслити, що жоден
належним чином уповноважений
національний, закордонний або
міжнародний орган не заявляв про
порушення на території України,
зокрема, в Автономній республіці
Крим, прав людини, що вимагало
б втручання будь-якого іноземного суб’єкта.
Наші університети поєднує багато років плідної та творчої
співпраці. Нас об’єднують спільні
морально-етичні цінності й уявлення про свободу та справедливість.
Впевнені, що цієї важкої для народу України пори знайдемо у Вас
підтримку й розуміння», – йдеться у зверненні до західних партнерів.
Такого листа отримали ректори
Віденського медичного університету (Австрія), Словацького медичного університету (Словаччина),
Карлового університету (Чехія),
Вроцлавського медичного університету (Польща), Святокшиської
вищої школи в Кельце (Польща),
Державної вищої школи імені
Папи Римського Івана-Павла ІІ (м.
Біла-Підляска, Польща), національного коледжу «Фетіла» (м. Патра,
Греція), Corbia International
(Грінвіль, США), International Carer
Consulting (Нью-Йорк, США).
До колективів Російського національного дослідного медичного
університету імені М.Пирогова,
Московського державного медично-стоматологічного університету,
Кіровської державної медичної
академії, Новосибірського державного медичного університету студенти та викладачі ТДМУ звернулися з проханням, аби їхня нау-

Викладацький та студентський колектив Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського звернувся до учасників консорціуму «Науково-освітнє інноваційно-технологічне об’єднання», створеного з ініціативи ТДМУ та до якого входить 24
партнери-університети Європи, США, Росії, Малайзії,
Грузії, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану й України, з проханням об’єктивно і правдиво доносити до своїх
колективів інформацію про події в нашій державі та
вторгнення російських військ на територію Криму.
кова інтелігенція виступила на захист України.
«У студентів і викладачів вашого вишу була можливість ближче
ознайомитися з традиціями, побутом і характером людей, які живуть у Західній Україні. Ті, хто
відвідав Тернопіль, погодяться, що
у нас відсутнє упереджене ставлення до людей інших національностей», – зазначено у листі.
Ректор ТДМУ, член-кореспондент НАМН України, професор
Леонід Ковальчук висловив впевненість в тому, що представники
російських університетів відчули тут
теплий прийом і доброзичливість
наших людей.
«Ми обурені тим, що нашу справедливу боротьбу назвали «коричневою чумою» та «фашизмом».
Невже ми, педагоги, вчені, аспіранти і студенти схожі на фашистів?
Невже любов до України, рідної
мови, боротьба за власну гідність,
конституційні права й свободи
можна називати фашизмом?
На жаль, державна влада Росії
не підтримала український народ
і стала на бік злочинців. Користуючись нашими труднощами, ще до
офіційних рішень російського керівництва, грубо зневілювавши
міжнародні угоди, Росія 27 лютого
цього року ввела на територію
Україні свої збройні сили. Звертаємося до вашого розуму та запевняємо: для цього не було ніяких
підстав. Нині українська нація проходить своє політичне становлення і будує громадянське суспільство. Ми, українці, росіяни, кримські
татари, євреї та представники
інших національностей, єдині у
своїй боротьбі. Звертаємося до вас,
шановні викладачі та студенти, аби
голос російської інтелігенції був по-

чутий», – наголосили у зверненні
ТДМУ.
Працівники медичного університету також звернулися з листом
підтримки і до викладацького та
студентського колективів Ургенчського філіалу Ташкентської державної медичної академії (Узбекистан), Таджицького державного медичного університету імені Абуалі
ібні Сіно (Таджикистан), медичного університету Астана (Казахстан),
Тбіліського державного медичного університету (Грузія), Самаркандського медичного університету
(Узбекистан).
У своїх колег зі Сходу та Півдня
попросили виступити осередками
просвітницької діяльності, зокрема,
це стосується Української медичної стоматологічної академії, Луганського державного медичного
університету, Дніпропетровської
державної медичної академії,
Кримського державного медичного університету імені С.Георгієвського, Запорізького державного
медичного університету, Донецького національного медичного
університету імені М.Горького.
«Закликаємо вас, шановні колеги, як інтелектуалів вищої школи,
стати у східних і південних регіонах осередком чесної, незаангажованої просвітницької діяльності,
високої моралі та здорового глузду в оцінці сучасних суспільно-політичних подій та фактичної інтервенції на територію України, на яку
відважилося керівництво Російської Федерації. Наша сила в єдності,
вірності загальнолюдським цінностям, відстоюванні цілісності та недоторканості Української держави», – зазначається у листі-зверненні.
Прес-служба ТДМУ

Студенти стоматологічного
факультету змагалися у вмінні
л і к у ва т и з у б и в р а м к а х
відбіркового туру щорічного
міжнародного конкурсу «Фахівець року». Переможець поїде до Львова відст оювати
честь нашого міста та рідної
альма-матер. У всеукраїнському етапі візьмуть участь кращі

в жорсткі рамки. Вони
пройшли жеребкування від вибору робочої
установки до пацієнта,
а відтак під пильним
оком експертів виконували поставлені завд ання . Цього р аз у
конкурсанти лікували
каріозні порожнини 34 класу за Блеком.
«Можна сказати, що, з
одного боку, ці завдання є складними,
але порівняно з тими,
конкурсанти з міст України,
Польщі, Росії.
Упродовж п’яти років на кафедрі терапевтичної, дитячої
та ортопедичної стоматології
стоматологічного факультету
ТДМУ проходить відбірковий
тур цього конкурсу. Студенти
з задоволенням беруть у ньому участь, адже це стимулює
їх ще в стінах університету
бути фахівцями. «Постійно наголошуємо їм на тому, що ще
під час навчання вони можуть
здобути важливі для майбут-

ПИШАЄМОСЯ ВИТРИМКОЮ ТА СТІЙКІСТЮ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ КОРВЕТУ «ТЕРНОПІЛЬ»
Шановні та мужні наші захисники Вітчизни!
Викладацький та студентський
колектив Тернопільського державного медичного університету звертається до капітана й
усього особового складу корвету « Тер нопі ль» з і слова ми
підтримки й гордості за вашу
стійкість та вірність українському народу, а також відданість
військовій присязі.
Пишаємося вашою витримкою
у таких складних умовах. Ви є
гідним прикладом для всіх нас,
а особливо медиків, які повинні
в будь-яких умовах виконувати
свої професійні обов’язки. Щодня моніторимо ситуацію щодо

корвету «Тернопіль» і співпереживаємо разом з вами.
Як і вся прогресивна українська громадськість, ми глибоко
стурбовані введенням збройних
сил Російської Федерації на територію нашої суверенної держави.
Дії російських військ у Криму нині
фактично означають початок озброєного вторгнення до України.
Сподіваємося, що цей конфлікт вдасться вирішити мирно
й усі ви зможете спокійно повернутися на базу, заспокоїти
своїх рідних і близьких.
Хочемо підтримати медичну службу корвету «Тернопіль», перерахувавши одноденний заробіток працівників

нашого університету. Сподіваємося, що наша допомога та моральна підтримка надихне вас у
цьому протистоянні й додасть
вам сили витримати всі випробування. Ви можете й надалі розраховувати на нашу підтримку.
Також звертаємося і до інших
українських військовослужбовців
у Криму. Схиляємо низько голову перед вашою стійкістю. Ви також можете сподіватися на нашу
допомогу. У разі потреби готові
прийняти у себе членів ваших
сімей. Віримо у вас!
Тернопільський
державний медичний
університет
імені І.Горбачевського

статус міжнародного та його
фінальний тур відбувається на
базі Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.
Студенти ТДМУ неодноразово ст авал и переможц ям и
фінального туру. Щодо конкурсу, який відбувся 5 березня, всі
його учасники були поставлені

нього стоматолога професійні
навички, розвинути відповідальне ставлення до пацієнта», –
каже кандидат медичних наук,
асистент кафедри терапевтичної,
дитячої та ортопедичної стоматології Наталія Гасюк.
Принагідно зазначити, що конкурс «Фахівець року» отримав

які поставить їм під час
роботи життя, вони
легкі», – додала Наталія Володимирівна.
Нагородження переможців відбулося у
теплій та дружній атмосфері. Перше місце
отримав студент п’ятого курсу Іван Буряк. Він
і представлятиме наше
місто та ТДМУ на всеукраїнському етапі.
Конкурсна комісія також відзначила вміння
та старання іншого п’ятикурсника Вадима Мелояна, який подає
надії на те, що в майбутньому
буде хорошим фахівцем. Добре
впоралися й студенти четвертого курсу.
Яніна ЧАЙКІВСЬКА,
Павло БАЛЮХ (фото)
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НАВЧАЮТЬ ТЕРНОПОЛЯН НАДАВАТИ
ПЕРШУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
Понад 70 добровольців обласного центру отримали практичні
навички з надання першої медичної допомоги завдяки викладачам і студентам Тернопільського державного медичного
університету імені І.Горбачевського. Навчання розпочали 12 березня на базі ННІ медсестринства
ТДМУ (вул. Коцюбинського, 3).
Зад ля ох оп лення я к ом ог а
більшої кількості добровольців
була створена група з 60 викладачів і студентів медичного університету, які оперативно та
ґрунтовно передають практичні
навички тернополянам. Бажаючих навчають за скороченою

програмою. Під час занять розглядають основні аспекти надання допомоги під час головних
невідкладних станів, зокрема, це
стосується реанімаційних заходів,
зупинки кровотеч, мобілізації
кінцівок при травмах і найпростіших способів транспортування
з максимальним уникненням
травматизації під час цього процесу.
– Міська рада звернулася до
нашого університету щодо підготовки бажаючих отримати практичні навички з надання першої
домедичної допомоги. Це питання дуже актуальне після подій на
Майдані і можливих подій в Україні у зв’язку
з інтервенцією
російських
військ на нашу
територію. Кожен громадянин повинен
вміти надати
першу допом ог у
собі ,
своїм рідним,
близьким, друзям і тим, хто
поруч. З цією
метою на базі

інституту медсестринства ТДМУ створили
перший в Західній Україні навчально-тренінговий центр. Тут нагромадять необхідні
засоби для навчання,
є достатньо кваліфікованих інструкторів,
тому й надалі всі бажаючі зможуть отримати практичні навички. Під час заняття моделюємо ситуації й
учасник безпосередньо її вирішує. Спершу інструктор показує, як потрібно надати
допомогу, а відтак кожен під
його наглядом відпрацьовує навички. У нас створено 14 станцій,
на кожній з яких розглядається
той чи інший вид екстреної допомоги», – розповів завідувач
кафедри медицини катастроф та
військової медицини, професор
Арсен Гудима.
Він також зазначив, що вміння
надати першу допомогу є актуальним і в мирний час. Доведено практикою, якщо третина
громадян володіє навичками
надання домедичної допомоги,
то рівень смертності від нещас-

них випадків зменшується вдвічі.
«В Україні від нещасних випадків
гине 65-70 тисяч громадян.
Якщо зможемо врятувати 30 тисяч з них, то варто кожному вчитися надавати домедичну допомогу. Вірю, що всі, хто пройшов
підготовку під час цього навчання, зможуть у разі потреби врятувати чиєсь життя. Кожен з
учасників отримує сертифікат,
який засвідчує, що він отримав
відповідні навички», – додав
Арсен Арсенович.
Добровольцям довелося під
час навчання долати страх і знаходити в собі мужність, незважаючи на непритомність людини,
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проводити реанімаційні дії, фіксувати зламані кінцівки і т.д. Серед
учасників були й ті, хто пройшов
криваві події на Майдані у Києві.
Вони ставили багато запитань
інструкторам, просили показати,
як діяти у дуже критичних
ситуаціях.
«Щойно учасники навчалися азам серцево-легенево-мозкової реанімації. Для психіки будья кої люди ни з авжд и
травматичним є те, що
вона стає свідком нещасного випадку. Проте від
умілих дій рятувальника
залежить життя потерпілого. Стараємося простими методами донести до
наших учнів принципи
надання допомоги в стані
клінічної смерті. Такі реанімаційні
вміння важливі для кожної людини, адже від цього залежить
чиєсь життя. Для цього потрібно
навчитися долати страх під час
надання допомоги, працювати
над вдосконаленням навичок.
Отримані сьогодні базові знання знадобляться для порятунку
життя. Звичайно, краще б такого не траплялося, але від нещасних випадків ніхто не застрахований», – наголосив завідувач
курсу екстреної медичної допомоги ТДМУ, доцент, кандидат
медичних наук Роман Ляхович.
Яніна ЧАЙКІВСЬКА

Ю ВІЛЕ Й

АКТИВНИЙ НАУКОВЕЦЬ, ЧУДОВИЙ ЛЕКТОР,
ТУРБОТЛИВА МАТИ, БАБУСЯ
12 березня відзначила ювілейний день народження доц ен т ка федр и м едич но ї
біохімії ТДМУ Наталія Павлівна САЮК.
Вельмишановна Наталіє Павлівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, успішно пройшли майже 47-літній
трудовий шлях: спочатку аспіранта, аcистента, а останні 22
роки – доцента кафедри медичної біохімії, багаторічного
керівника одного з кращих в
університеті студентського наукового гуртка.
Свідченням Вашого високого

Народилася Наталія Павлівна 12
березня 1944 року в м. Кунгурі
Пермської області в родині освітян. 1977 року сім’я переїхала в Україну. З 1950 до 1960 року навчалася в середній школі міста Тернополя. З 1961 до 1967 роки –
студентка Тернопільського державного медичного інституту,
після закінчення якого вступила до
аспірантури при кафедрі біохімії.
За час навчання в аспірантурі
Наталія Павлівна оволоділа багатьма сучасними біохімічними
методами дослідження, які застосовувала при виконанні наукової роботи. 3 вересня 1970
року вона почала працювати
асистентом кафедри біологічної
хімії нашого ВНЗ. Н.П. Саюк зарекомендувала себе активним
науковцем, виконала та успішно захистила 1972 року кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые показатели углеводног о и бел ковог о обм ена в
организме животных при сахарном диабете», отримала ступінь
кандидата медичних наук. Сфера наукових інтересів науковця
– метаболізм при цукровому діа-

беті, ксенобіохімія і деякі аспекти алкоголізму та опікової хвороби.
Професійне становлення
молодого дипломованого
фахівця відбувалося за активного сприяння неординарної
особистості, колишнього завідувача кафедри, професора З.Ж. Гуде – чуйної, доброї, доброзичливої та інтелігентної людини.
З жовтня 1982 до червня
1984 року Н.П. Саюк працювала завідуючою кафедрою
біохімії В’єнтьянського медичного університету (Лаос). За
цей час написала курс лекцій
та видала методичні рекомендації з біохімії для студентів – французькою й лаоською мовами. Підготувала для
самостійної роботи трьох лаоських викладачів.
З 1984 року продовжила працювати на посаді асистента кафедри біохімії ТДМУ. 1992 року
Н.Т. Саюк присвоєно вчене звання доцента. Вона є автором і
співавтором 90 наукових публікацій у фахових медичних жур-

професіоналізму є дворічна робота на чолі кафедри біохімії
В’єнтьянського медичного університету в Лаоській Республіці.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас
як науковця, досвідченого педагога та вихователя студентської
молоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,

сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Всім пам’ятна Ваша активна
громадська діяльність, зокрема,
як члена жіночої ради інституту,
профорга кафедри, куратора
студентських груп, лектора товариства «Знання».
В аші пор яд ні сть, п ра целюбність, уважне ставлення до

людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студ енті в, м ол од и х лі ка рі в і
викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна
Наталіє Павлівно, доброго здоров’я, невичерпного творчого
натхнення, нових успіхів у Вашій
благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

налах та збірниках матеріалів конференцій, спіавтором лабораторного практикума «Біологічна
хімія», «Тлумачного довідника з
клініко-біохімічної термінології»,
тестових завдань до буклетів
«Крок-1».
Доцент Н.П. Саюк чудовий лектор. Її лекції, практичні заняття
люблять студенти за те, що вона

дуже доступно й гарно пояснює
матеріал. На лекції та практичні
заняття Наталії Павлівни студенти завжди йдуть охоче.
За плечима доц. Н.П. Саюк –
47 плідних, насичених цікавою та
улюбленою роботою років.
Наталія Павлівна протягом багатьох років вела заняття наукового гуртка кафедри, відповідала за передплату періодичної
преси інституту, була членом
жіночої ради інституту, куратором студентських груп, лектором
товариства «Знання», зорганізовувала проведення олімпіад з
біохімії. Її студенти неодноразово посідали призові місця на республіканських олімпіадах.
Природній спокій, врівноваженість, порядність допомагають
їй легко спілкуватися з молоддю, колегами та співробітниками університету.
Наталія Павлівна – турботлива мати, бабуся. Разом з чоловіком Юрієм Миколайовичем виховали двох дітей – сина Андрія (за фахом уролог) та доньку
Наталю (приватний підприємець), які подарували їм четве-

ро внуків – Юрія, Оленку, Сашка та Максимчика.
Невтомна праця доц. Н.П. Саюк
відзначена медаллю «Ветеран
праці», нагрудним знаком «За
відмінні успіхи в роботі» в галузі
вищої освіти, а також численними подяками та грамотами.
Прекрасний та досвідчений науковець, педагог, вихователь студентської молоді й просто чудова
людина Наталія Павлівна за роки
роботи здобула повагу професорсько-викладацького та студентського колективу університету.
Колеги від усієї душі вітають
Наталію Павліну з ювілейним
днем народження, бажають
міцного здоров’я, сімейного
щастя, натхнення в роботі, а також добробуту, родинного благополуччя та щасливого довголіття!
Колектив кафедри медичної біохімії
Працівники та студенти
ТДМУ імені І.Я.Горбачевського щиро вітають Наталію Павлівну з ювілеєм, зичать доброго здоров’я, творчої наснаги на многії та благії літа.
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІТАЄМО!-

«НОВИХ УСПІХІВ У ВАШІЙ
БЛАГОРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
22 березня відзначає ювілейний день народження доц ен т ка федр и за га льно ї
гігієни та екології людини
ТДМУ Олена Володимирівна
ЛОТОЦЬКА.
Вельмишановна Олено Володимирівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!
У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом, після 12 років практичної
лікарської роботи, успішно пройшли майже 14-літній трудовий
шлях: спочатку аcистента, а в останні 7 років – доцента кафедри
загальної гігієни та екології людини.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас
як науковця, досвідченого педагога та вихователя студентсь-

кої молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання
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своїх службових і громадських
обов’язків.
Цінуємо Вашу активну громадську діяльність, зокрема, як
завуча кафедри, заступника
проректора з виховної роботи, Ваш внесок у створення нової експозиції музею
історії університету.
Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення
до людей, прагнення робити
добро заслуговують найвищої
оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих
лікарів і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна Олено Володимирівно,
міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту,
людського тепла, душевного
спокою, родинного благополуччя й затишку, довгих років
радісного та щасливого життя.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
МУДРОСЛІВ’Я

РУБРИКУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР БОРИС РУДИК

СУМЛІННЯ – ПРАВДИВИЙ СУД ДОБРОЇ ЛЮДИНИ
ВІДДІЛ ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС СЕРЕД
СТУДЕНТІВ 4 ТА 5
КУРСІВ МЕДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
НА ПРОХОДЖЕННЯ
ЛІТНЬОЇ
ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ У
М. ВРОЦЛАВ
(РЕСПУБЛІКА
ПОЛЬЩА)
Вимоги до претендентів:
– Успішне навчання (довідка
з деканату про середній бал успішності за всі роки навчання,
який не повинен бути нижче 8)
– 20 балів;
– Знання англійської мови (20
балів) І рівень – 20 балів, ІІ рівень
– 15 балів, ІІІ рівень – 5 балів;
(підтверджено сертифікатом)
– Володіння польською мовою: І рівень – 20 балів, ІІ рівень

– 15 балів, ІІІ рівень – 5 балів (за
результатами співбесіди);
– Участь у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання», «Студент-майбутній фахівець високого рівня
кваліфікації» (підтвердження
документально) – по 10 балів за
кожну програму;
– Участь в наукових гуртках
на клінічних кафедрах (підтвердження документально) – 10
балів;
– Наявність друкованих наукових праць, де студент є одним
з перших трьох співавторів – тези
(по 2 бали за кожні тези), статті
(по 7 балів за кожну статтю),
патенти (по 10 балів за кожен
патент);
– Участь у громадській та культурній роботі університету – 5
балів;
– Інше (літні школи – 5 балів;
навчання та стажування за кордоном – 5 балів за кожен вид).
Заяву та відповідні документи
подавати на ім’я керівника відділу
виробничої практики студентів
к.м.н. В.Б. Фурдела до 14 квітня
2014 року.
Відбір кандидатів здійснюватиме комісія за співбесідою з конк ур са нта ми т а п од а льши м
відкритим голосуванням:
Відділ виробничої практики студентів

УСМІШКИ
Головне – це слухати серце!
Я до вас звертаюся, панове
кардіологи!
***
На прийомі у психотерапевта:
– Що вас турбує?
– Голова!
– Болить?
– Заважає!...
***
Краще мити руки перед їжею,
ніж шлунок після.
***

Краще склероз, ніж така пам’ять!
***
Найбільш заразливо сміються
хворі на грип.
***
Нікого з лікарів так не турбує
прискорений пульс пацієнта, як
патологоанатома.
***
Дивний винахід – психоаналіз.
Найпримітивніші люди починають думати, що вони – складні
натури.

Якби не народ, уряд не мав
би жодних проблем.
А. Ботвинников
Людям необхідні навіть найдурніші закони, інакше, не маючи їх, люди перегризли б один
одного.
Епікур
Все на світі відносно.
А. Енштейн
Людина, яка зробила помилку і не виправила її, зробила ще
одну помилку.
Конфуцій
Я завжди дотримувався правила: не біжи, якщо можеш сто-

яти, не стій, якщо можеш сидіти,
не сиди, якщо можеш лежати.
В. Черчілль
У своїх бідах люди схильні звинувачувати долю, богів і все інше,
але лише не себе самих.
Платон
Щоб добре керувати державою, потрібно поменше говорити та побільше слухати.
К. Рішельє
Існує лише один бог – знання, і тільки один диявол – невігластво.
Сократ
Якщо ви вдало оберете про-

фесію та вкладете в неї душу, то
щастя вас саме знайде.
К. Ушинський
Багаті не схожі на нас з вами
– у них грошей більше.
Е. Хемінгуей
Сумління – правдивий суд
доброї людини.
Аристотель
Природу людини неможливо
переробити, долю неможливо
змінити.
Чжуан-Цзи
Якщо народ дурнуватий, то
ним легко керувати.
Шан Ян

КРОСВОРД
Горизонталь: 4. Католицький храм. 7. Великий
птах,
американський
гриф.
8. Ураган руйнівної сили. 12. Український
полководець, який у XVII ст. очолив
народне повстання проти переходу України під владу
Польщі. 13. В архітектурі –сукупність декоративних
елементів. 14. Трос, яким
судно прив’язують до
пристані. 19. Отруйний
павук. 20. Місто в Херсонській області, засноване в XV ст. під назвою Вітовтова митниця.
21. Скандинавський епос. 22.
Річка в Росії, що бере початок
на Середньоросійській височині.
23. Річка, притока Волги. 24. Тривалість діяльності в будь-якій галузі. 27.
Держава, розташована на однойменному острові у складі Антильських островів. 28.
Півострів у Канаді. 32. Найменша пташка на
Землі. 35. Ссавець родини конячих. 36. Місто у
Львівській області. 37. Найбільша у світі пустеля. 38.
Грошова одиниця Уганди. 40. Руйнування і знесен-

ня берегової суші морським прибоєм.
Вертикаль: 1. Пора року. 2. Шахова фігура. 3. Керівник автомобільного пробігу.
5. Точка, в якій збираються заломлені лінзою промені. 6. Установа, яка збирає і виставляє
для огляду твори мистецтва, предмети
і ст ор і ї тощ о. 9 .
Морський розбійник.
10. Дитяча заразна
хвороба. 11. Ім’я росі йськ ог о к ом поз ит ор а , уч а сник а
«Могучої кучки». 15.
Столиця Таїланду. 16. Тварина родини лам. 17. Могила, що не містить поховання. 18. Національний мавзолей
у Римі. 25. Звертання до чоловіка
в Америці. 26. Держава в Північній
Америці. 29. Овочева рослина, різновид
капусти. 30. Держава в Південній Америці. 31.
Музичний інструмент. 33. У математиці – невідома величина. 34. Грошова одиниця Бурунді. 39.
Річка, у дельті якої розташоване м. Калькутта.

Відповіді на сканворд, вміщений у № 5 (358), 2014 р.
1. «Кобзар». 2. «Катерина». 3. Канів. 4. «Гайдамаки». 5 Аргентина. 6 .Акорд. 7. Див. 8. Львів. 9. Харків. 10. Етазол. 11. Тарнів.
12. «Зеніт». 13. Охра. 14. Ода. 15. НЗ. 16. РГ. 17. Ада. 18. Знак. 19. Гі. 20. Арка. 21. Кок. 22. Іл. 23. Ге. 24. Корова. 25. Комар. 26. Сіни.
27. Ані. 28. Морозиво. 29. Мазепа. 30. Акробат. 31. Алое. 32. ОМО. 33. Мир. 34. КРУ. 35. Луганськ. 36. Оса. 37. Вир. 38. Ара.
39. Ага. 40. Ужгород. 41. Назар. 42. Зарубка. 43. «Гамалія». 44. Барка. 45. Крос. 46. АТС. 47. Жар. 48. Смак. 49. Аза. 50. Кокс.
51. Гра. 52. М’яч. 53. Як. 54. Ліра. 55. Грот. 56. Черкаси. 57. Ліга. 58. Кіготь. 59. Етна. 60. Ар. 61. Іго. 62. Тест. 63. Іо. 64. Ат. 65.
Година. 66. Яр. 67. Янус. 68. Палаш. 69. Каре. 70. Рея. 71. «Яса». 72. Кран. 73. Квач. 74. Ом. 75. Ямб. 76. Літо. 77. Плато. 78. За.
79. Ксі. 80. Бал. 81. Аз. 82. Ял. 83. Яга. 84. Ан. 85. Ян. 86. Шаблон. 87. Шевченко. 88. Ва. 89. Ні. 90. Го.

