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КЛІНІЧНИЙ ОРДИНАТОР НАШОГО ВНЗ
ОТРИМАЛА ДЕРЖАВНУ НАГОРОДУ

К

лінічний ординатор кафедри анестезіології та реаніматології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Тетяна
Потупалова напередодні Міжнародного
жіночого дня отримала з рук Президента України Петра Порошенка орден «За
мужність» ІІІ ступеня. Наша відважна
жінка-медик була мобілізована на
військову службу до Збройних сил України у серпні 2014 року. Як лікар саніт а р ног о в ер т ол ьот у « Мі-8» вона
здійснила 92 вильоти та надала медичну
допомогу понад 600 пораненим і хворим у зоні проведення АТО.
«З тими випробуваннями, які послав

Україні Господь, країна перетворилася
на націю воїнів, і роль та місце жінки в
цьому є дуже особливими. У війни не
повинно бути жіночого обличчя. Та сьогодні жінки разом з чоловіками боронять Україну проти російсько-терористичних військ в зоні АТО. Таких жінок –
1 тисяча 200 осіб. Хотів би подякувати та
вклонитися кожній з вас за доброту,
чуйність, щирість, мудрість, турботу,
надійність. За ваш патріотизм та любов
до Батьківщини», – сказав Президент,
побажавши присутнім жінкам щастя та
добробуту.
Прес-служба ТДМУ
Фото з сайту Президента України

ТДМУ СТАВ ЧЛЕНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ
Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського є одним з провідних університетів у галузі вищої медичної освіти в Україні. Нещодавно
досягнення колективу ТДМУ були
оцінені на високому рівні в колі
європейських вишів, що дало можливість нашому навчальному закладу стати членом Європейської
асоціації університетів (ЕUA).
Європейська асоціація університетів
(ЄАУ) – це організація, що об’єднує понад 850 навчальних закладів з 47 країн.
У рамках асоціації здійснюють співпрацю
та обмін інформацією, а також проводять
спільні дослідницькі проекти.
Основна місія ЄАУ – сприяти розвитку
гармонійної системи європейської вищої
освіти та науково-дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам
як автономним інституціям у розвитку
якості навчання, викладання та дослідницької роботи. ЄАУ робить оцінку результатів дискусій, що проводять на загальноєвропейському рівні та результати

Олена ПРИСЯЖНЮК – студентка 5 курсу стоматологічного факультету.

Стор. 10

ОГОЛОШЕННЯ
яких впливатимуть на роботу університетських асоціації на національному рівні,
а також на певних членів асоціації. Асоціація відіграє вирішальну роль у формуванні європейської вищої освіти та наукових досліджень.
Основні пріоритети роботи членів
організації та ЄАУ формулюють у щорічному плані організації, а також у Празькій
декларації, яку розробили та прийняли
університети-члени ЄАУ 2009 року.
До таких пріоритетів належать: побудова європейської зони вищої освіти в
рамках Болонського процесу; дослідження та інновації; інтернаціоналізація вищої
освіти та наукових досліджень; підвищення якості роботи європейських університетів; відповідний менеджмент, автономія та стабільне фінансування.
Вітаємо колектив ТДМУ з цим вагомим
досягненням і відкриттям нових можливостей для розвитку освіти та науки!

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського проводить 20 березня 2016 року об 11 годині День відкритих дверей за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, адміністративний корпус ТДМУ.
Матимете нагоду зустрітися з про-

відними викладачами та науковцями
університету, побувати в його наукових лабораторіях, ознайомитися з правилами вступу до університету 2016
року та отримати відповіді на всі запитання щодо вступу й навчання у нашому ВНЗ.

У НОМЕРІ

Стор. 2-7
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
(витяг)
до державного вищого навчального закладу «Тернопільський держав-

ний м едичний
університет імені І.
Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України» 2016
року.
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ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2016 РОКУ
Провадження освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» здійснюють відповідно
до ліцензії Міністерства освіти і
науки України (серія АЕ № 527878
від 6.01.2015 р., термін дії ліцензії
залежно від спеціальності – до
2024 р), витягів з рішення ДАК
України про ліцензування: від 23
лютого 2012 року, протокол №
93, від 24 червня 2010 року, протокол № 84, від 25 травня 2011
року, протокол № 87, витягу з
рішення АК України про встановлення терміну дії ліцензії від 31
березня 2015 року, протокол №
115, витягу з рішення АК від 17
листопада 2015 року, протокол №
119, сертифіката про акредитацію
серії НД – ІІ, номер 2076837.
Правила прийому (далі – Правила) розробила Приймальна комісія 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 2016
року (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 р. за №
1351/27796.

І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРИЙОМУ ДО ДВНЗ
««ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ»

1.1. Прийом на навчання до державного вищого навчального

закладу «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» (далі
– ТДМУ) на перший курс з нормативним і скороченим строком
навчання проводять у межах
ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюють підготовку здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом на навчання на другий
та наступні курси з нормативним
строком навчання здійснюють у
межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки)
відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за
якими здійснювали набір на перший курс.
1.2. ТДМУ оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), напрямами підготовки,
(спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в
межах ліцензованого обсягу
згідно з таблицею 1 та додатком 1 до цих Правил:
1.3. Прийом до ТДМУ на всі
ступені та освітньо-кваліфікаційні
рівні здійснюють на конкурсній
основі незалежно від джерел
фінансування навчання.
1.4. Усі особи, які здобувають
вищу освіту в ТДМУ, мають рівні
права та обов’язки.
1.5. На навчання приймають
громадян України, які мають
відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і виявили бажання здобути вищу освіту.
1.6. До ТДМУ приймають іноземців та осіб без громадянства,
які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус
біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким
надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, що
мают ь відп овідни й осві тній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний

рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту. Здобуття
вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюють у межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних
(юридичних) осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між університетом про міжнародну академічну мобільність.
1.7. Організацію прийому вступників до ТДМУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора,
який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з Положенням
про приймальну комісію ТДМУ,
затвердженим вченою радою
ТДМУ відповідно до Положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15
жовтня 2015 року № 1085.
1.8. Ректор ТДМУ забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також
відкритість та прозорість роботи
приймальної комісії.
1.9. Рішення приймальної комісії,
прийняте в межах її повноважень,
є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого
навчального закладу.
1.10. Рішення приймальної
комісії ТДМУ щодо мінімального
та максимального обсягу державного замовлення для вступників
для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань) за профільними
спеціальностями в межах, що не
перевищують обсяг державного
замовлення попереднього року
більше, ніж на 25 відсотків, та в
межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності буде прийнято
не пізніше 15 червня.
1.11. Рішення приймальної комісії
ТДМУ стосовно розподілу обсягу
державного замовлення для

Таблиця 1
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність
227 Фізична реабілітація
освітній ступінь «бакалавр»

Статус освітньої програми
Неакредитована

223 Медсестринство, освітній ступінь «бакалавр»
223 Медсестринство, освітній ступінь «магістр»
222 Медицина, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
221 Стоматологія, освітньо-кваліфікаційний рівень
«спеціаліст»
226 Фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
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інших категорій вступників у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціальностями
(спеціалізаціями), мовами тощо
щодо кожної спеціальності приймають не пізніше трьох календарних днів після доведення ТДМУ
обсягів державного замовлення.
1.12. Усі питання, пов’язані з
прийомом до ТДМУ, вирішує
приймальна комісія на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному
веб-сайті ТДМУ (http://
www.tdmu.edu.ua,
http://
vstup.tdmu.edu.ua), як правило, в
день прийняття, але не пізніше
дня, наступного після прийняття.
1.13. Порядок роботи приймальної комісії ТДМУ:
Під час проведення вступної
кампанії приймальна комісія
ТДМУ працює:
– з понеділка до п’ятниці з
9:00 до 18:00 (обідня перерва з
13.00 до 14.00). Вихідний день –
субота, неділя;
– під час проведення конкурсного відбору та зарахування на
навчання в період з 30.07 до
15.08.2016 р. приймальна комісія
працює щоденно, без вихідних
з 9:00 до 18:00 (обідня перерва
з 13.00 до 14.00).
1.14. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток
під час вступу, надання місць у
гуртожитку гарантовано (надають 329 місць). Вступників забезпечують на підставі поданої заяви ліжко-місцем у 2-, 3-місних
кімнатах (блочна система) на
Примітка
Акредитація запланована на 2016
рік

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

період подачі документів до
приймальної комісії та під час
складання вступних іспитів.
Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості
утримання місця проживання та
вартості обов’язкових побутових
послуг, що надають мешканцям.
Поселення вступників і студентів, які будуть зараховані до
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України»,
здійснюють на основі поданої
заяви відповідно до «Положення про поселення в гуртожитки
Тернопільського державного медичного університету імені І. Я.
Горбачевського», що розміщують
на офіційному веб-сайті ТДМУ.
1.15. У ТДМУ наявні можливості
для навчання осіб з особливими
потребами.

ІІІ. ВИМОГИ ДО
РІВНЯ ОСВІТИ
ВСТУПНИКІВ

3.1. На навчання для здобуття
ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) спеціаліста (магістра) медичного, фармацевтичного спрямувань приймають осіб з повною загальною
середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання знань і вмінь вступників, окрім випадків, передбачених у розділах VIII, ІX, XVII цих
Правил.
3.2. На навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за
спеціальністю 223 «Медсестринство» на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймають осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюють за результатами вступних випробувань.
(Продовження на стор. 3)
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(Продовження. Поч. на стор. 2)

3.3. На навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю
223 «Медсестринство» на перший курс приймають осіб, які
здобули освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки
6.120101 «Сестринська справа».
Прийом на основі освітнього ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра здійснюють за результатами фахових вступних
випробувань (див. додаток 4).
3.4. ТДМУ приймає на навчання для здобуття ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста медичного,
фармацевтичного спрямувань на
другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця
ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста
(див. додаток 3). Прийом на
основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста для
здобуття ступеня бакалавра, ОКР
спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань здійснюють
за результатами фахових вступних випробувань.
ТДМУ зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання
вступниками вимог, визначених
розділами ІV, V, VI та пунктом
1 розділу XІV цих Правил.
3.5. ТДМУ приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста за галуззю знань 1202
«Медицина» (22 «Охорона здоров’я»), для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» (за
напрямом підготовки 6.120101

«Сестринська справа») у межах
вакантних місць ліцензованого
обсягу відповідно до цих Правил та відповідно до «Положення про прийом на навчання осіб,
які здобули базову або повну
вищу освіту за галуззю знань 1202
«Медицина» (22 «Охорона здоров’я»), для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство»
(за напрямом підготовки 6.120101
«Сестринська справа») у межах
вакантних місць ліцензованого
обсягу».
Фінансування навчання таких
осіб здійснюють за рахунок
коштів юридичних і фізичних
осіб.
3.6. ТДМУ приймає на навчання для здобуття ступеня доктора філософії осіб, які здобули
ступінь магістра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста відповідно до затверджених
окремим додатком Правил
прийому в аспірантуру.

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

4.1. Прийом заяв і документів,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі
повної загальної середньої освіти проводять у такі строки
(див. Таблиця 2):
4.2. Прийом заяв і документів,

фахові випробування, що проводить ТДМУ, конкурсний відбір
і зарахування на навчання вступників на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня проводять у такі строки
(див. Таблиця 3):
4.5. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, спеціаліста
та магістра медичного, фармацевтичного спрямування, із зазначенням рекомендованих до
зарахування формують на основі
конкурсного бала та пріоритетності заяв за кожним вищим навчальним закладом, ступенем,
спеціальністю (спеціалізацією), з
повідомленням про отримання
чи неотримання вступниками
права здобувати вищу освіту за
кошти державного бюджету та
оприлюднюється не пізніше 12.00
години 1 серпня. При цьому вважається, що вступник обрав
ступінь, спеціальність (спеціалізацію) та вищий навчальний заклад, яким відповідає найвища
пріоритетність серед тих, за якими він отримав право здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.
4.6. Вступники, які отримали
рекомендації, повинні виконати
вимоги до зарахування:
на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил
до 18.00 години 5 серпня;
на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 10
серпня.
4.7. Зарахування вступників на
денну форму навчання на основі

повної загальної середньої освіти відбувається:
за державним замовленням не
пізніше 12.00 години 6 серпня;
за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, за кошти
фізичних та юридичних осіб (за
умови виконання набору за
кошти державного бюджету за
відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня;
4.8. Зарахування вступників на
навчання без відриву від виробництва (заочна (дистанційна)
форма навчання) відбувається не
пізніше 18 серпня 2016 року.
4.9. Зарахування на навчання
за кошти державного бюджету
закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених
у розділі XVII цих Правил.
4.10. Результати фахових вступних випробувань оприлюднюють на стенді приймальної комісії
та на офіційному веб-сайті ТДМУ
(http://www.tdmu.edu.ua, http:/
/vstup.tdmu.edu.ua) на наступний день після їх проведення не
пізніше 12 год.

V. ПОРЯДОК
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
УЧАСТІ У
КОНКУРСНОМУ
ВІДБОРІ ДО ТДМУ

5.1. Вступники для здобуття
ступенів бакалавра (магістра та
спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої
освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на

участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі
повної загальної середньої освіти (розділ V цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ
ІХ цих Правил) і зарахування
поза конкурсом (розділ Х цих
Правил), подають заяви про
участь у конкурсному відборі до
ТДМУ лише в електронній формі.
Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти
державного бюджету. Подання
заяв в електронній формі на
спеціальності (спеціалізації), на
яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.
Усі інші категорії вступників
подають заяви лише в паперовій
формі. Вони можуть подавати до
п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.
5.3. У заяві вступники вказують
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), мову, факультет тощо та
форму навчання.
Під час подання заяв про
участь у конкурсному відборі на
денну форму навчання на основі
повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступенів бакалавра (магістра та спеціаліста
медичного, фармацевтичного
спрямувань) вступник зазначає у
кожній заяві пріоритетність цієї
заяви щодо інших поданих ним
заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Таблиця 2
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право
складати іспити (вступні випробування) або проходити
співбесіду, що проводить ТДМУ
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які не складають
іспитів (вступних випробувань) і не проходять творчі конкурси
Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти повної загальної середньої
11 липня 2016 року
11 липня 2016 року
20 липня 2016 року
7 серпня 2016 року
о 18 год
о 18 год
27 липня 2016 року
о 18 год
21 липня – 28 липня 2016 року
не пізніше 12 години 1 серпня 2016 року
за державним замовленням – не пізніше 12 години 6 серпня 2016
року;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання
державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –
не пізніше 12 серпня 2016 року

9 серпня 2016 року
о 12 год
8-10 серпня 2015 року
не пізніше 12 години
11 серпня 2016 року
не пізніше 18 серпня 2016 року

Таблиця 3
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право
складати іспити (вступні випробування) або проходити
співбесіду, що проводить ТДМУ
Строки проведення ТДМУ іспитів (вступних випробувань)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання
Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра або ОКР
спеціаліста за галуззю знань 1202 «Медицина»
11 липня 2016 року
11 липня 2016 року
20 липня 2016 року
7 серпня 2016 року
о 18 год
о 18 год
21 липня – 28 липня 2016 року
не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року
за державним замовленням – не пізніше 12 години 6 серпня 2016
року;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання
державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не
пізніше 12 серпня 2016 року

8-10 серпня 2016 року
не пізніше 12 години
11 серпня 2016 року
не пізніше 18 серпня 2016 року

(Продовження на стор. 4)
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Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню
програму, напрям підготовки)
до ТДМУ за різними формами
навчання, вважають фактом подання однієї заяви.
5.4. Під час подання заяви в
паперовій формі вступник пред’являє особисто:
· документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно
до статті 5 Закону України «Про
громадянство України»);
· свідоцтво про народження –
для осіб, які за віком не мають
паспорта, або інший документ,
який посвідчує особу та громадянство;
· військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
· документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до
нього;
· сертифікат (сертифікати)
відповідного рівня зовнішнього
незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
· документи, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної
за гал ьної серед ньої осві ти
(розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ
цих Правил), зарахування поза
конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).
Оригінали документів при
участі в конкурсі на місця, що
фінансують за кошти державного бюджету, вступник подає
лише один раз при виборі місця
навчання (виконання вимог до
зарахування).
Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного, фармацевтичного спрямування вступник подає диплом магістра
(спеціаліста) із зазначенням
відповідної спеціальності медичного, фармацевтичного спрямування.
5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти
подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий 2016 року, крім випадків,
передбачених у розділах VІІ, IX,
ХVІІ цих Правил.
5.8. Заяву в електронній формі
подає вступник шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн і розглядає приймальна комісія ТДМУ згідно з
Порядком подання та розгляду
заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до
вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства
освіт и і наук и Укра їни від
15.10.2015 № 1085.
5.12. При прийнятті на навчан-

ня осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном
ступінь (рівень) освіти (далі –
Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до
Порядку визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних
закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5
травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 травня 2015 року за
№ 614/27059. Процедуру визнання Документа з метою продовження навчання здійснюють
ТДМУ до початку другого семестру першого року навчання
його власника.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ

6.1. Для конкурсного відбору
осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають
до ТДМУ для здобуття ступеня
бакалавра, спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямувань, приймальна комісія зараховує бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних іспитів)
(див. додаток 5).
Обов’язковим конкурсним
предметом є українська мова та
література.
При вступі до ТДМУ осіб на
основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності
(спеціалізації, освітні програми,
напрями підготовки) середній
бал документа (додатка до нього) про повну загальну середню освіту має ваговий коефіцієнт
0 (нуль).
6.7. Величину додатково нарахованих балів встановлюють
(додаток 5):
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 200 балів –
ваговий коефіцієнт – 0,01;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 180 балів –
ваговий коефіцієнт – 0,01;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 160 балів
– ваговий коефіцієнт – 0,01.
Додатково нараховують бали
лише за однією з перелічених
вище підстав, сума додаткових
балів не буде перевищувати 10
(десять) балів.
6.11. Вступні випробування на
навчання для здобуття ступеня
доктора філософії складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої
освіти магістра з відповідної
спеціальності);
вступного іспиту з іноземної
мови (за вибором вченої ради
ТДМУ в обсязі, який відповідає
рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти);
інших форм вступних випробувань, які встановлені відповід-

но до затверджених окремим
додатком Правил прийому в аспірантуру в ТДМУ.
Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі
визначена відповідно до затверджених окремим додатком Правил прийому в аспірантуру ТДМУ.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для
вступу до ТДМУ протягом 12
місяців.

VІI. УЧАСТЬ У
КОНКУРСІ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

7.1. Брати участь у конкурсі
лише за результатами вступних
іспитів з конкурсних предметів у
ТДМУ мають право особи, в яких
є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть
бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я
України від 25 лютого 2008 року
№ 124/95, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 07
березня 2008 року за № 189/
14880, через які вступники не
проходили зовнішнє незалежне
оцінювання.
7.2. Брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у ТДМУ (за їх вибором)
мають право особи, звільнені з
військової служби (у тому числі
демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової
служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями
про проходження військової
служби громадянами України.

VІIІ. ПРОВЕДЕННЯ
ВСТУПНИХ
ЕКЗАМЕНІВ,
ФАХОВИХ
ВИПРОБУВАНЬ І
ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

8.2. 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 визначають правила
прийому:
– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання за
спеціальністю 223 «Медсестринство», освітній ступінь бакалавр,
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеці-

аліст» фаховим випробуванням
є письмовий (тестовий) іспит з
основ сестринської справи;
– для конкурсного відбору на
навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки 1202 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),
для здобуття ступеня бакалавра
на навчання за спеціальністю 223
«Медсестринство» у межах вакантних місць ліцензованого обсягу є письмовий (тестовий) іспит
з основ сестринської справи;
– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання на
другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні
місця ліцензовано обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа»,
«Стоматологія», «Медико-профілактична справа» комплексним
фаховим випробуванням є письмовий (тестовий) іспит з біологічних дисциплін природничого
та професійного спрямування
без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; комплексним фаховим випробуванням за спеціальністю
«Фармація» є письмовий (тестовий) іспит з хімічних дисциплін
природничого та професійного
спрямування та технології лікарських засобів без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
– для конкурсного відбору
вступників на освітній ступінь
магістра за спеціальністю 223
«Медсестринство» на основі освітнього ступеня бакалавра (напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа») конкурсний
бал обчислюють як суму результату фахового випробування з
клінічного медсестринства (письмовий (тестовий) екзамен) та
іноземної мови (письмовий (тестовий) екзамен) (додаток 4).

ІХ. ЗАРАХУВАННЯ ЗА
СПІВБЕСІДОЮ

9.1. За результатами співбесіди
зараховують до ТДМУ осіб:
· яким Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
надане таке право;
· які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії
чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада
2013 року до 21 лютого 2014
року за євроінтеграцію та проти
режиму Януковича (Революція
Гідності), та які звернулися за
медичною допомогою у період
з 21 листопада 2013 року до 30
квітня 2014 року;
· визнані інвалідами війни
відповідно до пунктів 11-14 статті
7 Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної
комісії ТДМУ.
9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані
до зарахування на навчання та
які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
з конкурсних предметів, не нижчими передбачених в Правилах
прийому, мають право брати
участь у конкурсі на загальних
засадах.
9.4. За рекомендацією органів
охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ТДМУ приймає рішення про можливість зарахування
до ТДМУ понад обсяг зарахування за кошти державного
бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем
проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. ПРАВО НА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Право на першочергове
зарахування до ТДМУ мають:
· особи, яким відповідно до
Закону України «Про охорону
дитинства» надане таке право;
· 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 соціального
захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді»
надане таке право;
· випускники Тернопільського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-медичний ліцей №15»;
· випускники, нагороджені золотою 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 ліцензованого обсягу) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста право на першочергове зарахування мають:
особи з вищим середнім балом додатку до диплома;
особи, які закінчили медичні
(фармацевтичні) коледжі, училища, з якими ТДМУ укладено угоди (договори) про співпрацю;
особи, які прописані в сільській
місцевості.
11.2. Право першочергового
зарахування надають за послідовністю, визначеною пунктом
11.1 цього розділу.
(Продовження на стор. 5)
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (витяг)
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2016 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-4)

ДОДАТОК 1
Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни
навчання
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
(назва вищого навчального закладу)
Бакалавр
Спеціальність
Спеціалізація
Можливість
Нормативні терміни
Вартість одного року
Галузь знань
Ліцензовані обсяги
(напрям підготовки)
(освітня
вступу для
навчання
навчання, грн. *
програма)
іноземців та
/може
осіб без
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
Вечірня
Заочна
Денна
повторювати
громадянства
Код
Назва
Код
Назва
форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
форма
на форми
назву
навчання навчання навчання навчання навчання навчання навчання навчання навчання
навчання
спеціальності/
Медичний факультет
Охорона
Фізична
22
227 Фізична реабілітація
30
0
0
4р
8900.00*
здоров’я
реабілітація
ННІ Медсестринства
Охорона
Сестринська
4р /2/1
1р/
22
223
Медсестринство
30
0
150
13400.00*
10920.00*
здоров’я
справа
роки**
2роки**
Факультет іноземних студентів
Охорона
Сестринська
2р/
22
2000.00 $* денна, заочна
223
Медсестринство
20
0
450
2р ***
3750.00 $*
здоров’я
справа
4роки**
Магістр
Галузь знань

Код

Назва

22

Охорона
здоров’я

Спеціальність
(напрям підготовки)
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня
програма)
/може
повторювати
назву
спеціальності/

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
Заочна
громадянства
форма
на форми
навчання
навчання

Вартість одного року
навчання, грн. *

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

2р

13400.00*

11630.00*

2р

3700.00 $*

2000.00 $*

ННІ Медсестринства
223

Медсестринство

Сестринська
справа

10

0

80

2р

Факультет іноземних студентів
22

Охорона
здоров’я

223

Медсестринство

Сестринська
справа

10

0

170

2р

денна, заочна

Спеціаліст
Галузь знань

Код

Назва

22

Охорона
здоров’я

Спеціальність
(напрям підготовки)
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня
програма)
/може
повторювати
назву
спеціальності/

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсяги
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Вартість одного року
навчання, грн. *
Денна
форма
навчання

Вечірня
форма
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
Заочна
громадянства
форма
на форми
навчання
навчання

Медичний факультет
222

Медицина

Лікувальна
справа

500

0

0

6р

19030.00*

Стоматологічний факультет
22
22
22
22
22

Охорона
здоров’я
Охорона
здоров’я
Охорона
здоров’я
Охорона
здоров’я
Охорона
здоров’я

221

Стоматологія

Стоматологія

150

221

Стоматологія

Стоматологія

50

221

Стоматологія

Стоматологія

50

222

Медицина

222

Медицина

Лікувальна
справа
Лікувальна
справа

250
250

22

Охорона
здоров’я

226

Фармація

Фармація

30

22

Охорона
здоров’я

226

Фармація

Фармація

30

22

Охорона
здоров’я

226

Фармація

Фармація

100

0

0

5р

22300.00*

Факультет іноземних студентів
5р укр.,
0
0
рос. мови
5р англ.
0
0
мова
6р укр.,
0
0
рос. мови
6р англ.
0
0
мова
0

5

5р укр.,
рос. мови

5р англ.
мова
Фармацевтичний факультет
0

5

0

95

5р

4000.00 $*

денна

4400.00 $*

денна

3950.00 $*

денна

4100.00 $*

денна

5р 6м
укр., рос. 3700.00 $*
мови
5р 6м
3800.00 $*
англ. мова
5р 6м

14000.00*

1400.00 $*

денна, заочна

1650.00 $*

денна, заочна

8700.00*

Примітки: * – вартість навчання може змінитися;
** 1р. – для випускників медичних училищ або коледжів за напрямом підготовки «Сестринська справа» 2009-2016 рр.; 2р. – для випускників медичних училищ або коледжів
за напрямом підготовки «Сестринська справа» до 2009р. та за напрямом підготовки «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» усіх років випуску та на основі ОКР
спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»; 4р. – для вступників на основі повної загальної середньої освіти
*** 2р. – на основі ОКР молодшого спеціаліста або спеціаліста галузі знань 1201 «Медицина»; 4р. – для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Примітка: * Дані за результатами прийому 2015 року.

ДОДАТОК 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
(назва вищого навчального закладу)
(Продовження на стор. 6)
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (витяг)
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2016 РОКУ
(Продовження. Поч. на стор. 2-5)
Денна, бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Спеціальності ОС бакалавра (ОС магістра, ОКР
Інші спеціальності
спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
ОС молодшого бакалавра,
бакалавра
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Сестринська справа
Акушерська справа

5.12010102
5.12010105

Лікувальна справа

5.12010101

Код

Назва

223

Медсестринство

223

Медсестринство

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

ННІ Медсестринства
Всього:

Сестринська справа

Фаховий іспит
(основи сестринської
справи)

1 Курс

1р /
2 роки**

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

20

0

20

Денна, cпеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра (ОС магістра, ОКР
спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
Код

Назва

7.12010001

Лікувальна справа

Лікувальна справа

5.12010101 7.12010001

Сестринська справа
Акушерська справа

5.12010102
5.12010105

Медико-профілактична
5.12010103 7.12010003
справа

Термін
Курс навчання

Фахове
випробування

Медичний факультет
Всього:

Кількість місць*
За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

90

Лікувальна справа

Фаховий іспит (біологічні
дисципліни природничого
2
та професійного
Курс
спрямування)

5р

0

55

Медико-профілактична справа

Фаховий іспит (біологічні
дисципліни природничого
2
та професійного
Курс
спрямування)

5р

0

35

0

60

0

60

0

35

0

35

7.12010005

Стоматологія

Стоматологія
ортопедична

5.12010106

Стоматологія

5.12010104 7.12010005

Стоматологія

7.12020101
Фармація

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фармація

5.12020101 7.12020101

Стоматологічний факультет
Всього:
Фаховий іспит (біологічні
дисципліни природничого
2
та професійного
Курс
спрямування)

4р

Фармацевтичний факультет
Всього:
Фаховий іспит (хімічні
дисципліни природничого та професійного
спрямування та технологія лікарських засобів)

Фармація

2
Курс

4р

Заочна, бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Сестринська справа

Код

5.12010102

Спеціальності ОС бакалавра (ОС магістра, ОКР
спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
Код

Назва

223

Медсестринство

223

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

ННІ Медсестринства
Всього:

Медсестринство

Сестринська справа

Фаховий іспит
(основи сестринської
справи)

1 Курс

2р

Курс

Термін
навчання

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

600

0

600

Заочна, спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Фармація

Код

Спеціальності ОС бакалавра (ОС магістра, ОКР
спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
бакалавра
Код

Назва

7.12020101

Фармація

5.12020101 7.12020101

Фармація

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Кількість місць*
Фахове
випробування

Фармацевтичний факультет
Всього:
Фаховий іспит
(хімічні дисципліни
природничого та
професійного
спрямування та
технологія
лікарських засобів)

2 Курс

4р 6м

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

50

0

50

(Продовження на стор. 7)
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (витяг)

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 2016 РОКУ
(Закінчення. Поч. на стор. 2-6)
** 1р. – для випускників медичних училищ або коледжів за напрямом підготовки «Сестринська справа» 2009-2016 рр.; 2р. – для випускників медичних училищ або коледжів за напрямом
підготовки «Сестринська справа» до 2009 р. та за напрямом підготовки «Лікувальна справа» та «Акушерська справа» усіх років випуску та на основі ОКР спеціаліста галузі знань 1201
«Медицина».
Примітка: * Дані за результатами прийому 2015 року.

ДОДАТОК 4
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров‘я України»
(назва вищого навчального закладу)
Денна, спеціаліст
Споріднені спеціальності ОС
бакалавра, напрями підготовки
ОКР бакалавра / Інші
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР
бакалавра
Назва

Сестринська справа

Код

6.120101

Спеціальності
ОКР спеціаліста,
ОС магістра

Код

Назва

223

Медсестринство

223

Медсестринство

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

Кількість місць*
Курс

Термін
навчання

ННІ Медсестринства
Всього:
Сестринська справа

Іноземна мова.
Фаховий іспит
(клінічне
медсестринство)

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування,
іспит з іноземної
мови

1 Курс

2р

Курс

Термін
навчання

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

20

0

20

Заочна, магістр
Споріднені спеціальності ОС
бакалавра, напрями підготовки
ОКР бакалавра / Інші
спеціальності ОС бакалавра,
напрями підготовки ОКР
бакалавра
Назва

Сестринська справа

Код

6.120101

Спеціальності
ОКР спеціаліста,
ОС магістра

Код

Назва

223

Медсестринство

223

Медсестринство

Кількість місць*

ННІ Медсестринства
Всього:
Сестринська справа

Фаховий іспит
(клінічне
медсестринство).
Іноземна мова

1 Курс

2р

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

0

250

0

250

Примітка: * Дані за результатами прийому 2015 року.

ДОДАТОК 5
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров‘я України»
(назва вищого навчального закладу)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності ОС молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань),
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву
спеціальності/

222

Медицина

Лікувальна справа

227

Фізична реабілітація

Фізична
реабілітація

223

Медсестринство

Сестринська справа

221

Стоматологія

Стоматологія

226

Фармація

Фармація

Перелік
конкурсних
предметів
(вступних іспитів,
творчих конкурсів)

Вага
предметів
сертифікату
ЗНО

Медичний факультет
1. Українська мова
0.24
та література.
2. Біологія.
0.4
3. Хімія.
0.35
1. Українська мова
0.24
та література.
2. Біологія.
0.4
3. Хімія.
0.35
ННІ Медсестринства
1. Українська мова
0.24
та література.
2. Біологія.
0.4
3. Хімія.
0.35
Стоматологічний факультет
1. Українська мова
0.24
та література.
2. Біологія.
0.4
3. Хімія.
0.35
Фармацевтичний факультет
1. Українська мова
0.24
та література.
2. Біологія.
0.35
3. Хімія.
0.4

Вага
атестату
про повну
загальну
освіту

Вага бала за особливі успіхи
(призерам IV етапу Всеукр.
учнівських олімпіад, призерам
III етапу Всеукр. конкурсузахисту НДР учнів – членів
МАН України) та/або за
успішне закінчення підготовчих
курсів цього ВНЗ

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0

0.01

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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МЕДИЧНІЙ СЛУЖБІ ПОЛІЦІЇ
ВИСЛОВИЛИ ПОДЯКУ
Р

ектор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського,
професор Михайло Корда висловив подяку начальникові територіального медичного об’єднання МВС у Тернопільській області Михайлові Василишину,
який співпрацює з нашим навчальним закладом упродовж
п’яти років і постійно допомагає
у проведенні різних конкурсів,
чемпіонатів та розвитку екстреної медицини на Тернопіллі.
Цього разу Михайло Володимирович посприяв студентській
команді ТДМУ у наданні карети
швидкої допомоги для участі у
Всеукраїнському чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Галицькі медичні ралі-2016». Змагання відбулися наприкінці
лютого в Сколівському районі
Львівської області на спортивній
базі «Тисовець». Наші майбутні
медики на рівних змагалися з
професійними працівниками
служб екстреної медичної допомоги. Їм вдалося увійти до десятки кращих команд серед
двадцяти двох команд-учасниць.
«Дуже вдячні Вам за допомогу та тривалу співпрацю з нашим
університетом. Переконаний, що
наше співробітництво у підготовці молодих кадрів у галузі
екстреної медичної допомоги є
потрібною для українського суспільства, адже від їхньої професійної роботи залежать життя
людей. Плануємо й надалі розвивати домедичну допомогу та
тактичну медицину, тому завжди раді бачити Вас нашими партнерами», – зазначив ректор.
Очільник вишу Михайло Кор-

(Зліва направо): завідувач кафедри медицини катастроф і
військової медицини, професор Арсен ГУДИМА, начальник
територіального медичного об’єднання МВС України у
Тернопільській області Михайло ВАСИЛИШИН, ректор ТДМУ,
професор Михайло КОРДА
да запросив Михайла Василишида виступила досить вдало. Нана взяти участь у Всеукраїнській
справді ми всі дуже вболівали за
конференції з оптимізації наданних і щиро раді за їхній досить
ня медичної допомоги на етависокий результат», – підкреслив
пах евакуації, яка відбудеться у
Михайло Василишин.
червні цього року на базі наВін також додав, що й надалі
вчально-оздоровчого комплекпланує співпрацювати з Тернопісу «Червона калина» ТДМУ.
льським медуніверситетом, адже
«Упродовж п’яти років тісно
на вулиці нашого міста вийшла
співпрацюємо з кафедрою мединова патрульна поліція, яка пройцини катастроф і військової мешла вишкіл у Львові в тренувальдицини вашого університету, зокному центрі. В системі функціорема, з її завідувачем, професональної підготовки правоохором Арсеном Гудимою. З радістю
ронцям постійно потрібно буде
відгукнулися на Ваше прохання
відпрацьовувати та покращувадопомогти у підготовці команди
ти навички з надання домедичз числа студентів для участі у зиної допомоги та самодопомоги.
мовому чемпіонаті серед бригад
І в цьому начальник територіальекстреної медичної допомоги.
ного медичного об’єднання МВС
Наш реанімаційний автомобіль і
у Тернопільській області розраходосвідчений водій допомогли
вує на підтримку ТДМУ.
молодим людям посісти гідне
Яніна ЧАЙКІВСЬКА
місце у турнірній таблиці. Коман-

ДУХОВНІ
ЗУСТРІЧІ
НАБУВАЮТЬ
ПОПУЛЯРНОСТІ
Нещодавно в Тернопільському
державному медичному університеті імені І.Горбачевського був
започаткований проект духовних зустрічей зі священиками,
адже духовне життя та лікарська практика – це майже нероздільні поняття. Робота лікаря
передбачає не лише велику
відповідальність, а й отримання
задоволення від того, що є можливість робити багато добрих
справ, допомагати ближнім і
зростати не тільки професійно,
а й духовно.
«Під час першої зустрічі, яка
відбулася нещодавно, йшлося
про милосердя, яке є вкрай важливим в лікарській практиці.
Хочу сказати, що студентам сподобався такий формат спілкування з духовними особами й
вони висловили бажання зустрітися ще. Під час наступних
бесід плануємо розглянути такі
теми, як любов, питання лікарської етики, лікар і Бог, добрий
християнин і компетентний
лікар. Молодь запропонувала
поспілкуватися про евтаназію з
позиції релігії. Студенти заповнили анкети, в яких висловили
власні побажання щодо наступних зустрічей. Ми їх уже опрацювали. Хочу сказати, що побажання молоді будуть враховані
й кожен почує відповідь на свої
запитання, зможе отримати пораду чи настанову від священиків», – розповіла координатор цього проекту Іванна Кернична.
Нагадаємо, що духовні зустрічі
в ТДМУ відбуваються щомісяця
кожного останнього четверга в
адміністративному корпусі.
Прес-служба ТДМУ

8

КУЛЬТУРНА
АДАПТАЦІЯ
ІНОЗЕМЦІВ

У ТДМУ відбулися чергові збори викладачів і слухачів підготовчого відділення ТДМУ на чолі із
завідувачем Ларисою Наліжитою.
Під час цього засідання йшлося про проблеми культурної
адаптації іноземних громадян в
Україні. Слухачам представили
«Пам’ятку щодо культурної адаптації в нашій країні», згідно з
якою викладачі провели ознайомлення з етикетом, мовними
нормами, звичаями й культурою
нашої держави; правилами поведінки у гостях, на вулиці, у громадських місцях, в транспорті
тощо. Особливу увагу звертали на
те, що етикет передбачає певні
вимоги у спілкуванні. Співрозмовники повинні бути ввічливими,
статечними, толерантними, у мові
дотримуватися пристойності. Ще
іноземці дізналися, від яких чинників залежить вибір етикетних
одиниць (вік, стать, місце, особисті якості співрозмовників, соціальна роль, соціальний статус
адресата, тривалість спілкування
тощо).
Усю інформацію студенти мали
змогу прослухати ще і в англомовному перекладі викладача української мови М.Д Тимощук. Це
було доречним, адже на підготовчому відділенні є групи, які розпочали навчання нещодавно й ще
не дуже добре сприймають
інформацію українською мовою.
Також слухачі мали змогу переглянути слайд-шоу про дозвілля на підготовчому відділенні.
Цікаві світлини з екскурсії до
Львова, походів у краєзнавчий,
художній та анатомічний музеї,
фото з концертів та урочистого
вручення дипломів лише додали хлопцям і дівчатам бажання
вчитися й ще більше дізнаватися
про нашу чудову країну.
(За інформацією
підготовчого відділення)

ЗМАГАННЯ ЗА КУБОК РЕКТОРА ТДМУ
З МІНІ-ФУТБОЛУ НАЗВАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ
Д

о останніх хвилин футбольного турніру точилася боротьба за здобуття Кубка
ректора ТДМУ з міні-футболу.
Фінальні змагання за 1, 2 і 3
місце відбулися 9 березня у
спорткомплексі ТДМУ. Зазначимо, що вирішальні матчі були

надзвичайно інтенсивними, наповнені завзятою боротьбою,
шквалом емоцій гравців і вболівальників.
Після завершення футбольних
баталій відбулося нагородження
переможців. Ректор ТДМУ, професор Михайло Корда вручив

подяки за допомогу в організації
турніру, зокрема, тренеру секції
з футболу Степанові Клекоту,
студентам Ігорю Бигару та Насті
Гудимі (за вчасне та якісне надання домедичної допомоги) й

кафедрі фізичної реабілітації,
здоров’я людини та фізичного
виховання.
«Дякую за проведення турніру організаторам і всім учасникам змагань, які подарували
неймовірне спортивне свято. Раді вітати кращі команди з міні-футболу нашого
університету. Сподіваюся,
що ваше бажання займатися спортом буде й надалі таким же великим. Плануємо Ректор ТДМУ, професор Мизорганізувати міжуніверси- хайло КОРДА вручає кубок
тетські змагання з міні-фут- студенту 3 курсу Романові
болу, тому розраховуємо на СЕМЕНЮКУ
вашу участь і перемогу», –
дичного факультету. Найголовзазначив Михайло Михайніший приз виборола команда
лович.
студентів, які здобувають спеТри команди отримали від
ціальність «здоров’я людини».
ректора ТДМУ, професора
Найкращим гравцем став стуМихайла Корди кубки та
дент Олександр Грінько, який
медалі за перемогу в турнірі.
входить до складу команди пеОтже, третє місце виборола
реможців.
команда студентів першого
Нагадаємо, що загалом участь
курсу медичного факультеу
цих змаганнях взяло 29 коБувало, що під час змагань
ту. Другу сходинку посіла
манд.
доводилося надавати домедичну
команда п’ятого курсу меПрес-служба ТДМУ
допомогу

УШАНУВАННЯ
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У ДРУЖНІЙ РОДИНІ ТДМУ ПОМ’ЯНУЛИ
ДОБРИМ СЛОВОМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У

н аш ом у у ні верси те ті
доброю традицією стало
щорічно зорганізовувати заходи з нагоди дня народження
генія українського народу –
Тараса Шевченка. Нинішнього
березня викладачі та студенти
ТДМУ підготували літературномузичний вечір «Шевченкові
думи», який більше нагадував
драматичну постановку про
долю та світогляд Великого
Кобзаря.
Кожен учасник заходу майстерно вжився у свої ролі та з
відчуттям глибинного змісту
Тарасових слів продекламував
його вірші чи заспівав пісні на
Шевченкові поезії. Роль мати
Тараса зіграла Мар’яна Варварук, малого Тараса – Денис
Іваніцький, молодого Шевченка – Михайло Думнич, а його
До лю – Ілліан а Г ода . Ду ми
зрілого Шевченка передав Юрій

рокко до вподоби українська
література, зокрема, творчість
Лесі Українки, тому вона із за-

Футуйма. Лілею з однойменн о г о тв о ру з і г ра ла З о ря н а
Вівчар, Катерину – Тетяна Іваніцька, козаків – Святослав Цебрик і Станіслав Духній, Оксану
– Марія Чумадевська, дівчинупричинну – Ірина Кухар, матір
– Ірина Мошак.
Представниця факультету іноземних студентів Сара Абоуелкоуссіна прочитала вірш «Тече
вода з-під явора». Потрібно зазначити, що цій дівчині з Ма-

доволенням вивчає українську
мову.
У виконанні хору прозвучали
пісні «Сонце заходить», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр
широкий».
Тарас Бідованець заспівав твір
«Не нарікаю я на Бога», тріо
дівчат – «Тополя», квартет майбутніх медиків – «Ой, у вишневому садку». Неймовірним виконанням пісні «Зоре моя вечірняя» глядачів підкорила Ксенія

Олійник. Усіх змусила задуматися Ірина Кухар під час пісні
«Така її доля». Юрій Футуйма
подарував свою авторську композицію, присвячену Тарасові
Шевченку.
Цей захід зорганізували студенти Тетяна Іваніцька, Мар’яна Яремишин і Назар Заник.
Технічну підтримку забезпечив
Мар’ян Когут.
Цього дня в актовій залі завдяки працівникам бібліотеки
ТДМУ представили експозицію
творів Тараса Шевченка і видань,
присвячених дослідженню його
життєвого та творчого шляху.
«Популяризація Кобзаревої
творчості, глибинної мудрості
його творів сприяє зміцненню
єдності в нашому суспільстві, посилює патріотичні почуття. Від
імені колективу Центру виховної
роботи та культурного розвитку
нашого університету хочу подякувати кожному, хто долучився до
організації даного заходу, а особливо – Тетяні Іваніцькій. Також
вдячна всім, хто цього вечора
прийшов підтримати наші чарівні
таланти», – зазначила керівник
Центру Ольга Яремчук.
Окрема подяка від оргкомітету концерту і всіх глядачів профкому ТДМУ, який підтримав проведення цього заходу та всіляко
сприяє розвитку творчості в університеті.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

У СЕРЦІ – ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ
Н

а кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків відбувся захід, присвячений 145-й річниці з дня народження відомої поетеси, генія української літератури Лесі Українки.
Святкування відбулося у навчальній
аудиторії кафедри. У підготовці тематичного вечора активну участь взяли не лише викладачі кафедри, а й
студенти кураторських груп.
Присутнім запропонували перегляд фільму про життєвий та творчий шлях Лесі Українки. Для кращого розуміння внеску поетеси у
літературну спадщину України іноземним студентам також подавали інформацію англійською мовою.
Під час проведення літературного
вечора ведучий розповідав про
цікаві, маловідомі факти та життєві
таємниці феномену, який можна на-

Доцент Оксана ТРИГУБЧАК зі студенткою IV курсу Іванною
ВЕЛИЧКО
Студент I курсу Ельбехірі Мохамед
Аліалла Ельсайед читає вірш Лесі
Українки

звати «Ucrainka incognita». Зокрема, студенти більше дізналися про дитинство Лариси Ко-

сач, її взаємини з рідними, перше
кохання, здобуття знань і рівень освіченості поетеси, адже вона вільно

розмовляла дев’ятьма європейськими мовами.
Окрім того, присутнім розповідали про походження псевдоніму Леся
Українка, її перші написані та
опубліковані вірші, життєві драми
й події, що лягли в основу її поем.
Поміж тим учасники заходу декламували вірші поетеси з різних
періодів її творчості.
Також у виконанні студентки IV
курсу Юлії Шилан прозвучав уривок з вірша у прозі, присвяченого
Сергію Мержинському «Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами».
На завершення для студентів
зорганізували цікаву вікторину.
Викладачі кафедри відзначили
пам’ятними подарунками найактивніших учасників тематичного
вечора та пригостили всіх присутніх традиційними українськими пампушками.
Антоніна ДЕНИС,
доцент
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ОЛЕНА ПРИСЯЖНЮК: «У ТДМУ ГАРНІ УМОВИ

ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИНЕНА СИСТЕМА
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
О

лена Присяжнюк, студентка 5 курсу стоматологічного факультету, заступник голови студентської ради, староста курсу. Нещодавно дівчина повернулася з V міжнародної
стоматологічної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології», що відбулася
в Ужгороді. І привезла звідти
диплом «За кращу доповідь».
Про навчання й роботу в науковому гуртку, про улюблену стоматологію та загалом про студентське життя попросила Олену розповісти докладніше.
– Активну участь у студентській науковій діяльності
ви берете…
– … з третього курсу, коли почали вивчати стоматологічні дисципліни. Відвідую також теоретично-практичні лекторії з участю
відомих лікарів, які зорганізовує,
зокрема, Асоціація студентів-стоматологів України. Такі відкриті
лекторії відбувалися, зокрема, в
Києві, Івано-Франківську. Теми
їхні різні, але всі актуальні й цікаві,
що допомагає краще пізнати галузі стоматології, а надалі – обрати конкретний напрямок і визначитися зі спеціалізацією. Торік у
лютому взяла участь в інтелектуальній студентській грі «Рейн-ринг
зі стоматології». Місцем проведення заходу став стоматологічний факультет Ужгородського
національного університету, а
участь у ньому взяли представники студентської спільноти з
Києва, Полтави, Львова, Чернівців,
Вінниці та Тернополя. Для майбутніх стоматологів це прекрасна можливість розвитку, здобуття нових знань і досвіду.

Доброю традицією в нашому
університеті стало проведення
щорічного Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих
вчених, на який приїжджають
представники медичних вишів з
усієї України та інших країн. Торік
за наукову доповідь на Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених у «Червоній калині» я отримала диплом
1 ступеня. Для мене це дуже важлива відзнака, вдячна науковому
керівникові – декану, доцентові
кафедри терапевтичної стоматології Світлані Іванівні Бойцанюк за
допомогу в написанні роботи та
моральну підтримку.
– Отже, на міжнародну стоматологічну конференцію студентів і молодих вчених в Ужгороді ви їхали, маючи непоганий «послужний список»
участі в наукових форумах.
– Завжди готуюся до них дуже
старанно й ця конференція винятком не стала. Вона тривала два
дні. Спершу – урочисте відкриття, потім лекторій зі стоматології.
Наступного дня студенти, магістранти, асистенти представляли
власні наукові роботи. Загалом,
близько двадцяти виступів.
– Тож конкуренція була високою, але грамота «За кращу доповідь» свідчить, що
впоралися ви з завданням на
«відмінно». Хто допомагав
вам готуватися?
– Мій науковий керівник, доцент кафедри терапевтичної
стоматології Наталія Володимирівна Гасюк.
– Навчання в ТДМУ для вас…
– … незабутній час. Дуже задоволена, що є студенткою стоматологічного факультету, найкра-

щого, як на мене, медичного університету України. У нас чудові
викладачі, гарні умови для навчання, розвинена система студентського самоврядування. До
студентської ради увійшли люди
ініціативні, активні, відповідальні,
які зорганізували чимало цікавих
проектів. Ось приклад. Торішньої
осені провели акцію «Здорова
посмішка студента-медика», запросивши студентів різних факультетів ТДМУ пройти профілактичний огляд та отримати фахові
поради як доглядати за зубами,
щоб зберегти їх здоровими, а
посмішку – гарною. Захід відбувався на базі кафедри терапевтичної стоматології, де після занять натхненно працювала команда з п’яти старшокурсників
стоматологічного факультету. Я
теж входила до її складу. Застосовуючи отримані знання на
практиці, впродовж п’яти днів
провадили профілактичні огляди,
за потреби з допомогою спеціальних засобів і професійного
обладнання видаляли зубний
наліт та зубний камінь, розповідали про основні правила догляду за ротовою порожниною.
Акція викликала неабияке зацікавлення. На прийомі тоді побували понад сто юнаків і дівчат.
Торік у лютому з нагоди Міжнародного дня стоматолога ми роздавали перехожим на вулиці
інформаційні листівки на тему
«Догляд за зубами». Люди охоче
підходили, дякували за корисну
інформацію, а це означає, що
наша ініціатива їм сподобалася.
– Набуті знання й мануальні
навички студенти закріплюють на практиці. Пам’ятаєте
свого першого пацієнта?

– Це була молода дівчина.
Обстеження показало, що у неї
карієс, але, на щастя, не ускладнени й, а та ки й, що д обре
піддається лікуванню. Пацієнтка
залишилася задоволеною. З того
часу минуло два роки, але я добре пам’ятаю, як раділа, що допомогла людині.
– Цього року ви завершуєте навчання в університеті.
Розпочинався ж ваш шлях у
професію...
– … з коледжу. У березні 2011
року я закінчила Рівненський
медичний коледж, тож перша
моя спеціальність – фельдшер.
Півроку пропрацювала медсестрою в стоматологічному кабінеті,
потім подала документи до
ТДМУ, на стоматологічний факультет, бо, отримавши перші
ази й навички, збагнула, що хочу
знати більше.
– Розкажіть про свою родину. Ваші батьки теж медики?
– Ні, в них інші професії. Тато
– лісник, мама – будівельник.
Мене ж із дитинства вабила медицина. Вдома малою облаштувала «лікарню» для ляльок, робила їм уколи, накладала пов’язки... Моєю улюбленою була казка
про доброго лікаря Айболитя.
Знала її напам’ять. Тож коли після
9 класу вирішила вступати до
медичного коледжу, батьки не
здивувалися. І були по-справжньому щасливі, коли здійснилася моя найбільша мрія – навчатися в ТДМУ. Мрія, до якої я
йшла крок за кроком.
– Серед дисциплін, які нині
вивчаєте, улюбленими є...
– … терапевтична стоматологія, ортодонтія та інші стоматологічні дисципліни.
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– Які напрямки стоматології
цікавлять найбільше?
– Терапевтична стоматологія,
ортодонтія.
– Позитивна аура університету – це й гарні побутові
умови, створені для студентів.
Ви проживаєте...
– … у гуртожитку №2. Умови
– комфортні. З двома сусідками
по кімнаті квадратні метри ділимо весело й дружно. Мешкаємо
разом вже три роки.
– Якби вам запропонували
написати твір на тему «Моя
студентська група», що зазначили б насамперед?
– Що дуже люблю свою групу й у мене чудові одногрупники – шестеро хлопців і семеро
дівчат. Надзвичайно ціную нашу
дружбу. Нам цікаво разом. На 8
березня хлопці щоразу роблять
нам оригінальні подарунки, а ми
вітаємо їх 14 жовтня, в День захисника України.
– Як відпочиваєте у вільний
час?
– Люблю п од орожу ва ти .
Якщо є час, можу поїхати в інше
місто хоча б на день, щоб зустрітися, приміром, з однокласниками. Ще подобається вишивати. Це захоплення перейняла від
мами. Вона вишиває хрестиком,
а я – бісером. Під час навчання
вільного часу не вистачає, але
рушничок до Великодня вже
готовий, а інші роботи зачекають.
– 5 курс – випускний. Про
що думаєте, озираючись назад?
– Про те, як швидко збігли ці
п’ять студентських років. З одного боку, сумно прощатися з альма-матер, а з іншого – є велике
бажання працювати за фахом,
зростати професійно. Користуючись нагодою, хочу подякувати
викладачам за отримані знання та
навички, за те, що щедро ділилися власним досвідом, за мудрі
поради й підтримку.
Лідія ХМІЛЯР
Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

ЗДОБУЛИ АБСОЛЮТНУ
ПЕРЕМОГУ В «КУБКУ ШУХЕВИЧА»
У

підсумковому заліку за результатами всіх ігор команда студентської ради ТДМУ була
найкращою у всіх змаганнях на
здобуття «Кубка Шухевича»,
який відбувся 19 лютого-7 березня. Нагадаємо, що участь у цьому молодіжному чемпіонаті беруть представники громадських
організацій та студентського самоврядування. Як правило, у команді – до 10 осіб. Змагання тривали традиційно упродовж тижня, стартувавши 28 лютого.
Команди боролися за першість у
таких видах спорту, як копанка
(футзал), відбиванка (волейбол),
кошиківка (баскетбол), біг (естафета), стрільба, скелелазіння,
шахи, інтелектуальний змаг та
інші.
Ми ж пишаємося нашою студентською радою, яка гідно
представила університет у цих
іграх та отримала заслужену перемогу з великим відривом від
суперників! Пропонуємо пере-

глянути результати усіх днів змагань «Кубка Шухевича».
День 1 «Кубка Шухевича».
Волейбол.
Незважаючи на справді сильних супротивників, наша команда у складі Володимира Балібруха, Івана Кальки, Тараса Мороза, Андрія Михнюка, Олега
Покотила, Михайла Думнича,
Тараса Мочульського виборола
друге місце.
День 2. Біг (естафета).
Естафетний біг – це один з
найцікавіших видів легкої атлетики. Якщо в інших її видах
відбувається боротьба між деякими спортсменами, то в естафетному бігу змагаються команди. І тут наша команда у складі
Марічки Шинькер, Олега Покотила, Андрія Кальки, Катерини
Андрушкевич виборола 3 місце.
День 3. Скелелазіння.
Скелелазіння – вид спорту,
який полягає у вільному лазінні по
природному (скелі) або штучно-

му (скалодром) рельєфу. Як зізнаються учасники змагань від ТДМУ,
для них цей етап став справжнім
випробуванням. Проте майбутні
медики доклали всіх зусиль і здобули 5 місце. Підйом угору долали Дмитро Миронюк, Андрій
Калька, Катерина Андрушкевич.
День 4. Стрільба.
Катерина Андрушкевич і Михайло Думнич «відстрілювалися»
за всю команду та показали досить високий результат – 2 місце.
Отже, медики вміють бути виваженими й точними.
День 5. Шахи.
Команду представляв найкращий стратег і гравець в цьому
виді змагань – Андрій Кольба,
який виборов для команди 3
місце.
День 6. Інтелектуальне змагання.
Організатори змагань ввели
обов’язкове інтелектуальне змагання, адже, на їхню думку, людина повинна бути всебічно роз-

винена. Команду ТДМУ представляли Тарас Мороз, Катерина Андрушкевич, Дмитро Миронюк, Андрій Михнюк. Наші студенти вибороли 2 місце.
День 7. Баскетбол.
Олег Покотило, Іван Калька,
Андрій Калька, Тарас Мочульський, Михайло Думнич, Андрій
Михнюк доклали всіх зусиль,
щоб і останнього дня змагань
бути в лідерах турнірної таблиці.
Команда ТДМУ посіла 3 місце.
День 8. Футзал.
Команда у складі Андрія Михнюка, Івана Кальки, Андрія Кальки, Олега Покотила, Тараса Мороза, Тараса Мочульського, Михайла Думнича виборола 1 місце
в цьому виді змагань.

Честь університету у турнірі
відстоювали: Андрій Михнюк,
Михайло Думнич, Тарас Мороз,
Іван Калька, Олег Покотило,
Андрій Калька, Катерина Андрушкевич, Дмитро Миронюк,
Тарас Мочульський, Володимир
Балібрух, Марічка Шинькер,
Андрій Кольба.
Вітаємо нашу команду з чудовою підготовкою та заслуженою
перемогою. Бажаємо, щоб ви свій
цінний досвід, вміння правильно
розрахувати сили й вміння кожного члена команди, волю до
перемоги та стабільну успішність
передавали своїм молодшим колегам. Ми вами пишаємося!
Яніна ЧАЙКІВСЬКА

АКТУАЛЬНО

№ 6 (407)

19 березня 2016 року

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА НА
ТЕРНОПІЛЛІ: ЧАС ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ
Н

а Тернопільщині перебував
голова правління Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,
завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України Василь Князевич. Він зустрівся з
керівництвом медичної галузі та головними лікарями, відвідав навчальні медичні заклади та медустанови Тернопілля. Під час зустрічі

малих коштів, але якщо досягнемо результатів, то це буде першим
кроком на шляху до цивілізованого суспільства, де кожний громадянин має право на гідне завершення життєвого шляху. Сподіваюся, що Тернопілля створить
власну модель надання допомоги
інкурабельним хворим, базуючись
на світовий досвід, і стане гарним
прикладом для інших областей.
Зрозуміло, що паліативна допомога
покликана не виліковувати, а
підтримувати належну якість жит-

Під час зустрічі ректора ТДМУ, професора Михайла КОРДИ з
Василем КНЯЗЕВИЧЕМ
з головою Тернопільської обласної
ради Віктором Овчаруком, директором департаменту охорони здоров’я ОДА Володимиром Богайчуком і головним лікарем КУТОР «Обласна лікарня «Хоспіс» Андрієм
Паламарчуком обговорили питання щодо перспектив впровадження й розвитку паліативної та хоспісної допомоги, зокрема, створення хоспісу у нашому краї. Наголос
ставили на особливій потребі й
важливості паліативної та хоспісної служби для Тернопілля.
– Вітаю рішення, яке прийняла
обласна рада щодо відкриття хоспісу. Зрозуміло, що завтра він ще
не запрацює, але перший крок у
цьому напрямку вже зроблено, –
зазначив Василь Князевич. – Вважаю, що для Тернопільщини це
знакова подія, я надзвичайно вдячний усім, хто ініціював цю ідею, а
втілювати її будемо всі разом. Ясна
річ, що ця справа вимагає і знань,
і певного досвіду, і, безумовно, чи-

тя людини в термінальній стадії
захворювання. У вузькому медичному контексті – надавати симптоматичну допомогу, але робити це
потрібно якісно та професійно. Тому
н аш е за вд ан ня – сп ри ят и у
відкритті хоспісних закладів, відділень паліативної та хоспісної
допомоги, залучати до співпраці
органи державної влади, волонтерів, соціальних працівників, психологів, юристів та духовенство,
зазначив голова організації. Аби
людина, яка звернулася до нас за
підтримкою, усвідомлювала, що
вона у своїй біді не одна.
Василь Князевич висловив сподівання, що й студенти ТДМУ долучаться до роботи з паліативними
хворими, адже йому відомо про
їхню активну громадянську позицію,
участь у волонтерських, соціальних
проектах. Робота з пацієнтами закладу паліативної допомоги сприятиме вдосконаленню медичної
практики, тут вони набуватимуть но-

вих знань у догляді за інкурабельними пацієнтами.
За словами головного лікаря
КУТОР «Обласна лікарня «Хоспіс»
Андрія Паламарчука щорічно паліативної та хоспісної допомоги у
краї потребує майже п’ять тисяч
осіб. Це люди з різними видами
захворювань у термінальній стадії,
невиліковними недугами та обмеженими прогнозами життя, стійкими бо льов ими си мпто мам и.
Більшість помирає вдома наодинці
з фізичним болем, депресією, без
належного догляду. Між тим, інкурабельні хворі потребують спеціалізованої допомоги, яку може надати лише кваліфікований персонал
в умовах хоспісного закладу.
– Ідея відкриття хоспісу довго
блукала коридорами влади, але
спільними зусиллями обласної
ради та держадміністрації, департаменту охорони здоров’я вдалося
знайти порозуміння й прийняти
важливе рішення про відкриття такого потрібного для мешканців області закладу, – зазначив Андрій
Паламарчук. – Ясна річ, що попереду нас чекають важкі завдання,
наразі триває процес реорганізації,
а відкриття хоспісу запланували у
травні.
Варто зазначити, що на одному
із сесійних засідань у лютому цього
року депутати обласної ради в рамках оптимізації медичної галузі
прийняли рішення «Про реорганізацію Тернопільської обласної комунальної протитуберкульозної
лікарні шляхом перетворення в комунальну установу Тернопільської
обласної ради «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс». Хоспіс на
30 ліжко-місць створено на базі обласної протитуберкульозної лікарні,
розташованої у селі Плотича Тернопільського району. Пацієнтів Плотицького тубдиспансеру перемістили в медичний заклад у Великій
Березовиці. Кошти, заплановані на
фінансування диспансеру, спрямували на утримання хоспісу.
Директор департаменту охорони
здоров’я ТОДА Володимир Богайчук зазначив, що відкриття хоспісу є
надзвичайно важливою подією для
Тернопільщини. Тож департамент
докладе щонайбільших зусиль, аби
люди, які потребують такої допомоги, отримали її вчасно та були огорнуті турботою й піклуванням.

Хоча система паліативної допомоги в світі й бере свій початок
ще з 70 років минулого століття,
але назвати її давньою важко. В
Україні ж перший заклад такого
типу створили 1997 року в ІваноФранківську. Перші, але доволі
реальні кроки у запровадженні цього виду меддопомоги, вже зроблені. Ясна річ, не без участі громадської організації «Ліга сприянн я р оз в ит к у п а лі а ти в но ї т а
хоспісної допомоги». Підготовлені
законодавчі акти, лікувальний зак-
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Отож, є перші паростки. Звісно,
всі хотіли б вагоміших здобутків та
й щоб держава активно долучилася до цієї справи й, нарешті, усвідомила, наскільки важливо приділяти увагу людям, які проживають у цьому світі останні дні.
Василь Князевич також зустрівся
з ректором Тернопільського державного медичного університету,
професором Михайлом Кордою.
Він висловив сподівання, що викладачі та студенти ТДМУ допомагатимуть у реалізації цього соціально важливого проекту. Водночас
ректор Тернопільського медуніверситету зазначив, що нині ВНЗ є лідером серед медичних вишів в напрямку волонтерської діяльності,
тому молодь готова активно долучитися до надання допомоги паціє-

(Зліва направо): директор департаменту охорони здоров’я
ОДА Володимир БОГАЙЧУК, завідувач кафедри управління
охороною суспільного здоров’я Національної академії
державного управління при Президентові України Василь
КНЯЗЕВИЧ, головний лікар КУТОР «Обласна лікарня «Хоспіс»,
Андрій ПАЛАМАРЧУК
лад з назвою «хоспіс» внесений
до переліку закладів охорони здоров’я, що дає змогу створювати такі
установи, готується всеукраїнська,
а згодом й регіональні програми,
де будуть чітко прописані всі питання розвитку паліативної та хоспісної служби в Україні. Василь
Князевич сподівається, що активізувати цей громадський рух нині
цілком можливо, але з урахуванням моральних аспектів, культурної, соціальної складової: «Паліативна допомога – це не кількість
ліжок у хоспісі, а філософське ставлення до цієї проблеми суспільства.
Збудуємо паліативну допомогу –
змінимо культуру нації. Ознакою
високої культури суспільства є цінування людського життя та повага
до останньої його миті».

нтам хоспісу. Окрім того, він запевнив, що ТДМУ всіляко сприятиме
у розвитку хоспісної допомоги в
нашій області.
За повідомленням прес-служби
ТДМУ, Василь Князевич також прочитав лекцію для студентів нашого
університету, під час якої наголосив, що одним з показників високого розвитку суспільства є забезпечена старість в країні та створення належних умов для гідної смерті,
маючи на увазі надання хоспісної
допомоги. Наостанок він побажав
майбутнім медикам бути патріотами України, шанувати рідну мову
й працювати в напрямку розвитку
вітчизняної медицини.
Лариса ЛУКАЩУК,
Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

ДАТА
12 березня відзначила ювілейний день
народження бібліотекар першої категорії
ТДМУ Наталія Олександрівна ДРЕВАЛЬ.
Вельмишановна Наталіє
Олександрівно!
Сердечно вітаємо Вас з
ювілейним днем народження!
Пі сля
за кін чен ня
Львівського культосвітнього
училища, понад 20-річного
періоду роботи в культосвітніх закладах, у стінах
Тернопільського медичного
університету імені І. Я. Горбачевського Ви пройшли
понад 10-літній трудовий
шлях бібліотекаря першої
категорії одного з найважливіших підрозділів вищого
навчального закладу –
бібліотеки.
Глибоко поважаємо й шануємо Вас за
багаторічну невтомну працю, високий про-

фесіоналізм, сумлінне виконання своїх службових обов’язків.
Ваші порядність, працелюбність, уважне
ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують високої оцінки і є прикладом для наслідування.
Бажаємо Вам, вельмишановна Наталіє Олександрівно,
доброго здоров’я, нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, людського тепла,
душевного спокою, добробуту, родинного благополуччя й
затишку, довгих років радісного, щасливого життя.
Хай стелиться життя
розмаєм
І хилить щастя повен цвіт,
Ми від душі бажаєм
Здоров’я міцного і многая
літ!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

14 березня відзначила ювілейний день
народження ветеран ТДМУ Ніна Микитівна ГАВРИЛЮК.
Вельмишановна Ніно Микитівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!
У стінах університету Ви успішно пройшли майже 33літній трудовий шлях лаборанта кафедри соціальної медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з медичною
статистикою, виконували одну
з найважливіших ділянок роботи – організаційного забезпечення навчального процесу,
проведення висококваліфікованих наукових досліджень.
Глибоко поважаємо й шануємо Вас за багаторічну невтомну працю,
високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Ваша трудова й громадська діяльність

відзначена медаллю «Ветеран праці», подяками та грамотами адміністрації університету.
Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення
до людей, прагнення робити
добро заслуговують високої
оцінки і є прикладом для наслідування.
Бажаємо Вам, вельмишановна Ніно Микитівно, доброго здоров’я, людського
тепла, душевного спокою,
добробуту, родинного благополуччя й затишку, щасливого довголіття.
Бажаємо щастя, здоров’я і
сили,
Щоб довгі літа плечей не
схилили,
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
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Відповіді у наступному числі газети

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА В ТДМУ
ВИЗНАНА КРАЩОЮ СЕРЕД
МЕДИЧНИХ ВИШІВ

С

тудентки четвертого кур
су медичного факультету
Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Яна-Марія Ящишин
і Вікторія Сисюк представили наш
виш під час Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Формування громадянської позиції в

системі органів студентського самоврядування», яка нещодавно
відбулася в Буковинському державному медичному університеті.
Форум об’єднав понад 400 талановитих студентів з України,
Чехії, Німеччини та Польщі. Учасники конференції отримали сертифікати й збірник тез. Студенти

доклали чималих зусиль, аби розкрити суть своєї теми, зробити
презентації цікавими й змістовними та поділитися з присутніми
результатами своїх досліджень.
Щодо нашої делегації, то студенти представили волонтерську діяльність ТДМУ, яку в результаті їхньої доповіді було визнано
найкращою в Україні. Дівчата от-

римали диплом першого ступеня та пропозиції щодо співпраці.
«Нашими науковими керівниками у підготовці доповіді були
директор Центру виховної роботи та культурного розвитку
Ольга Яремчук і керівник волонтерської діяльності в університеті
Іванна Кернична. Ми представи-

ли волонтерську роботу ТДМУ,
яка була здійснена впродовж
останнього року. Детально розповіли про кожну акцію, яким
чином залучали викладачів і студентів. Наша доповідь викликала багато запитань і схвальних
відгуків. З’ясувалося, що в жодному університеті так активно не
ведуть волонтерську діяльність.
Нам відразу запропонували
співпрацю щодо організації
спільних заходів», – розповіла
Яна-Марія Ящишин.
Вікторія Сисюк додала, що
представники Буковинського
державного медичного університету звернулися до них з пропозицією обміну інформацією про
акції ТДМУ. «Викладачі та студенти пропонували нам об’єднати
зусилля у проведенні заходів,
щоб більше привернути увагу
суспільства до актуальних проблем. Дніпропетровський медичний університет запросив до
участі в акції 24 березня з нагоди
Дня боротьби з епілепсією. Обов’язково візьмемо участь у ній.
Мабуть, зорганізуємо її у формі
флешмобу на Театральному майдані», – повідомила студентка.

на та Україна) делегувала по
шість представників. Перших два
модулі цього тренінгу відбулися
у Німеччині та Франції, інші два
– у Польщі й Києві.
«Два тижні та перші два етап и фр а нц уз ьк о-нім ецько-

польсько-українського тренінгу
для тренерів міжнародних молодіжних проектів в Німеччині та
Франції пролетіли як один день.
В нас була хороша компанія,
тепла атмосфера й усе, що потрібно для роботи. За цей час
інтернаціональні групи стали
однією сім’єю. Ми легко знаходили спільну мову з нашими іно-

земними колегами з перших хвилин, ділилися власним досвідом
участі та організації різних проектів», – каже Ірина Підгайна.
Найголовніше, що дав тренінг
учасникам, це стимул далі вчитися та вдосконалюватися у
втіленні ідей, зміни
стереотипів, стандартів і шаблонів, переформатування неефективної системи
та побудову нової.
Як зауважує Ірина,
виникло бажання
ще більше працювати над новими проект ам и, твор ит и
щось змістовне та
нал еж не, ш ук ат и
щось нове. «Також
ми зрозуміли, наскі льки ва жл иво
зміцнювати інтернаціональні молодіжні зв’язки, розвивати культурну автентичність своїх країн і
запозичувати досвід сусідів, –
ділиться думками студентка. –
Такі обміни і тренінги є практичною платформою для молоді, для
відкриття нових обріїв і нових
можливостей».
Прес-служба ТДМУ

Відповіді на сканворд, вміщений у № 5, 2016 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.

СКАНВОРД

1.
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Яніна ЧАЙКІВСЬКА

ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ
ТРЕНІНГУ ДЛЯ МОЛОДІЖНИХ ЛІДЕРІВ
C

тудентка 3 курсу ТДМУ
Ірина Підгайна як делегат
від Національної молодіжної
ради України та Всеукраїнської
студентської медичної асоціації
взяла участь у французьконімецько-польсько-українському тренінгу з міжнародних молодіжних
проектів. Перед тим
студенти проходили
жорсткий конкурсний
відбір. Україна була
п редста влена щ е
п’ятьма молодими
лідерами.
Головна мета заходу – зібрати активну
молодь, яка бере активну участь у громадському житті, і передати їй європейський досвід в організації міжнародних молодіжних
проектів. Організатором і партнером від України стала Національна молодіжна рада. Іноземні
партнери – це міжнародні молодіжні організації, зокрема
OFAJ, Roudel, EuropaDirekt, Haus
der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. Кожна країна-учасниця (Польща, Франція, Німеччи-

2. Релігійне свято

12

26. Проблема,
турбота

28. Бог
мудрості в
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27. Тарілка, що
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33.
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49. Кормова
частина
палуби
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