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ОГОЛОШЕННЯ

14 КВІТНЯ – ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого МОЗ України» 14 квітня 2013 року
об 11 годині проводить День відкритих
дверей за адресою:
м. Тернопіль, майдан Волі, 1,
адмінкорпус, актова зала.
Ви будете мати нагоду зустрітися з про-
відними педагогами і науковцями, побу-
вати в наукових лабораторіях, ознайоми-
тися з правилами вступу до університету
у 2013 році.
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати
День відкритих дверей.

ВІДДІЛ ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
серед студентів 4-го та 5-го курсів ме-
дичного факультету на проходження
літньої виробничої практики в дитячому
санаторно-оздоровчому центрі «Ласпі» (4
заїзди, по 3 тижні кожен).

Вимоги до претендентів:
– успішне навчання (довідка з декана-
ту про середній бал успішності за всі роки
навчання, який не повинен бути нижче
8) – 20 балів;

– досвід роботи в лікувально-профі-
лактичних дитячих закладах (підтвер-
джений відповідними документами) –
20 балів;

– комунікабельність, вміння спілкувати-
ся з дітьми різного віку (від молодшого
до старшого шкільного) – 5 балів;

– участь у програмах «Студентська
наука та профорієнтаційне навчання»,
«Студент – майбутній фахівець високо-
го рівня кваліфікації» (підтверджених
документально) – по 20 балів за кожну
програму, в наукових гуртках на клінічних
кафедрах (підтверджених документаль-
но) – 10 балів;

– участь у громадській та культурній
роботі університету (довідка заступника
проректора з науково-педагогічної ро-
боти та соціальних питань, доц. О.М. Оле-
щук) – 5 балів.

2 квітня міністр охорони здоро-
в’я України Раїса Богатирьова
провела відкриту лекцію з питань
медичного права для медиків, сту-
дентів, професорсько-викладаць-
кого складу вищих навчальних
закладів країни.

Лекцію міністра охорони здоров’я Украї-
ни, що відбулася в режимі відеоконфе-
ренції у Національному медичному універ-
ситеті ім. О. О. Богомольця, слухали й пред-
ставники нашого ВНЗ – ректор ТДМУ,
член-кореспондент НАМН України, про-
фесор Леонід Ковальчук, перший прорек-
тор, професор Ігор Мисула, проректор з
наукової роботи, інноваційних та комп’ю-
терних технологій, професор Василь Мар-
ценюк, проректор з науково-педагогічної
та лікувальної роботи, професор Надія
Ярема, декани усіх факультетів, завідувачі
кафедр, професорсько-викладацький
склад, студентство. Взяли також участь
представники головного управління охо-
рони здоров’я ОДА: заступник начальни-
ка Віктор Овчарук, головний спеціаліст з
питань фінансового та економічного за-
безпечення Наталія Ільчук, головний спе-
ціаліст з питань кадрової роботи та дер-
жавної служби Олександр Кузнець, голов-
ний спеціаліст-юрист Олена Ємчук .
Доповідь транслювали й у лікувально-
профілактичних закладах Тернополя, на
клінічних базах ТДМУ, прослухали її май-
же дві тисячі студентів, клінічних ордина-
торів, викладачів і лікарів. Вони також мали
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можливість по-
ставити запи-
тання безпосе-
редньо міністру
Раїсі Богати-
рьовій. Загалом
в Україні лек-
цію слухали
майже 7 тисяч
науковців і сту-
дентів 19 вищих
медичних нав-
чальних зак-
ладів.
Уже вдруге з
допомогою су-
часних телеко-
мунікаційних
технологій від-
бувається  спіл-
кування нажи-
во між мініс-
тром, медиками
та студентами. Як засвідчили слухачі з різних
куточків України, зустрічі в такому форматі
надзвичайно корисні та важливі.
Тему відкритої лекції цього разу Раїса
Богатирьова обрала більш, ніж актуаль-
ну – «Медичне право України: сучасний
стан і перспективи його розвитку як га-
лузі права, науки і навчальної дисциплі-
ни». «Знання основ медичного права,
законодавства про охорону здоров’я є
запорукою, з одного боку, дотримання
прав пацієнтів, а з іншого – захищеності
медичних працівників, – наголосила
міністр охорони здоров’я. – Актуальність

проблематики ме-
дичного права зу-
мовлена, насампе-
ред тим, що пред-
метом його регу-
лювання є здоров’я
людини як найви-
ща соціальна цін-
ність. Крім того, цю
актуальність зумов-
лює розвиток інно-
ваційних техно-
логій у галузі охо-
рони здоров’я та
особливості впро-
вадження медич-
ної практики в та-
ких напрямках, як,
наприклад, транс-

плантологія чи застосування репродук-
тивних технологій, а також необхідність
налагодження відносин «лікар-пацієнт».
Значення медичного права, за словами
Раїси Василівни, зростає ще й з огляду на
кількість скарг щодо дій медичних праці-
вників, які надходять до МОЗ України та
інших органів державної влади: «Аналіз
даних Єдиного державного реєстру су-
дових рішень дає підстави стверджувати
про збільшення останнім часом числа так
званих медичних справ», – зауважила
міністр.

(Продовження на стор. 2)

Відкриту лекцію разом зі студентами та медиками слухають
(зліва направо) проректор ТДМУ, професор Василь МАРЦЕНЮК
і ректор нашого медуніверситету, член-кореспондент НАМН
України, професор Леонід КОВАЛЬЧУК

Міністр охорони здоров’я України Раїса БОГАТИРЬОВА – з
відкритою лекцією

НА ЧАСІ
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Запитання міністру ставить
проректор ТДМУ, професор Надія
ЯРЕМА

«В Україні щорічно реєструють
у середньому до 1500 звернень
громадян щодо порушень ме-
дичним персоналом стандартів
медичної допомоги, етичних та
деонтологічних норм і правил, –
повідомила Раїса Богатирьова. –
Середня сума відшкодування
збитків за такими позовами ста-
новить 40-50 тисяч гривень. Та-
ким чином, щорічний обсяг вит-
рат бюджетних коштів, спрямо-
ваних на відшкодування збитків
пацієнтам, складає приблизно 60
мільйонів гривень. Це створює

значні проблеми для закладів
охорони здоров’я, які, з одного
боку, зобов’язані забезпечувати
належний рівень надання медич-
ної допомоги та дотримання
прав пацієнтів, а з іншого, – у
разі виникнення медико-право-
вого конфлікту та доведеності
правопорушення з боку медич-
ного працівника, компенсувати
шкоду, завдану життю чи здо-
ров’ю пацієнта», – звернула ува-
гу міністр. Як свідчить аналіз су-
дової практики і звернень гро-
мадян до Міністерства охорони
здоров’я, найбільш часто в зак-
ладах охорони здоров’я пору-
шують право людини на медич-
ну інформацію, на відмову від
медичного втручання, на таєм-
ницю про стан здоров’я, на ме-
дичну допомогу та на свободу
вибору чи то лікаря, чи то зак-
ладу охорони здоров’я.
Втім, на думку Раїси Богати-
рьової, для збереження балан-
су у взаєминах «лікар-пацієнт»
важливим є дотримання прав
обох основних суб’єктів медич-
них правовідносин: хворого та
медичного працівника, значна
кількість професійних прав і пільг
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якого передбачена
Законом України
«Основи законо-
давства України
про охорону здо-
ров’я». «На жаль,
частина з них зали-
шається нині дек-
ларативними, а ще
частина викликає
значні труднощі
при реалізації», –
зазначила міністр.
Особливий наго-
лос Раїса Богати-
рьова поставила на
здобутті медика-
ми знань медич-
ного права, нормативних до-
кументів про охорону здоро-
в’я: «Ця необхідність про-
диктована самим життям,
його політичними, економіч-
ними реаліями, тими змінами,
що відбудуться в медичній
галузі вже найближчим часом,
лікар має бути юридично гра-
мотним, надаючи медичні по-
слуги уже в умовах страхової
медицини».
Йшлося під час відкритої
лекції й про заснування ме-
дичних правових кафедр, які
покликані розв’язати пробле-
му юридичної грамотності,
починаючи зі студентської
лави. Вже цього року таку ка-
федру створять у Львівсько-
му національному медичному
університеті імені Данила Га-
лицького. Ректор Національ-
ного медичного університету

ім. О. О. Богомольця також вис-
ловився про запровадження
правової кафедри у цьому на-
вчальному закладі.

«Як засвідчують факти, є ба-
гато ситуацій у професійному
житті, коли лікарі мають знати
медичне правознавство, щоб
застосовувати його і в інтересах
пацієнтів, і медиків», –резюму-
вала Раїса Богатирьова.
Після закінчення відкритої
лекції міністр охорони здоров’я

України , член-кореспондент
НАМН України, професор Раїса
Богатирьова відповідала на за-
питання. Йшлося про ліцензійні
інтегровані іспити «Крок» та їх
подальше удосконалення у ви-
щих медичних навчальних зак-
ладах України. Вимоги до сту-
дентів будуть й надалі зростати.
Одне з питань, з яким зверну-
лися до міністра охорони здоро-
в’я представники Національної
медичної академії післядиплом-
ної освіти ім. П.Л. Шупика, сто-
сувалося зареєстрованого нещо-
давно у Верховній Раді проекту
Закону  «Про захист прав
пацієнтів». За словами Раїси Бо-
гатирьової, цей законопроект
уже давно на часі. «Україні вар-
то перейняти правові практики
та досвід країн Євросоюзу, США
щодо юридичних і правових ас-
пектів безпеки пацієнта, захисту
честі та гідності медичних праців-
ників, тому й необхідний закон,
який регулюватиме ці відносини.
Прийняття законопроекту «Про
захист прав пацієнтів» дозволить
на практиці реалізувати консти-
туційну ґарантію прав громадян
на охорону здоров’я, медичну
допомогу та медичне страхуван-
ня, запровадити сучасні світові
стандарти і підходи під час на-
дання медичних послуг населен-
ню, поліпшити рівень надання
медичної допомоги і мінімізува-

ти можливість завдання збитків
здоров’ю пацієнтів, забезпечити
особливо уважне ставлення до
найбільш уразливих  груп
пацієнтів, встановити цивілізовані
партнерські відносини», – наго-
лосила міністр.
У колі запитань були й такі, що
стосувалися нових правил ліцен-
зування імпортних лікарських
засобів. Магістрантку одного з
медичних вишів цікавило, як у
МОЗ України реагують на сюже-
ти українських каналів під гри-
фом «біла халатність». Відповіда-
ючи на запитання, міністр наго-
лосила на постаті медика, який
повинен не здавати у спірних
ситуаціях своїх позицій, не уни-
кати телекамер, а навпаки,
коментувати випадок, дотри-
муючись літери закону, апе-
люючи до відповідних норма-
тивних засад, лише так мож-
на вийти з конфліктної
ситуації з честю та гідністю.
Важливо також, аби й жур-
налісти витримували правила
суспільної моралі – не опри-
люднювали інформацію зав-
часно, допоки не складені вис-
новки медичної комісії, спо-
кушаючись розповсюдити
«смажені факти».

 Проректор з науково-пе-
дагогічної та лікувальної ро-
боти Тернопільського дер-
жавного медичного універси-

тету імені І.Я. Горбачевського,
професор Надія Ярема, висло-
вивши вдячність за ґрунтовну до-
повідь, звернулася до міністра із
запитанням: «Які, на Ваш погляд,
першочергові заходи допомо-
жуть відновити у суспільстві до-
віру до медицини?» Привітавши
тернопільську аудиторію, Раїса
Богатирьова зазначила, що, оби-
раючи цю професію, людина
складає присягу на відданість,
вічне служіння медичній науці,
пацієнтам. «Наша зброя – це ме-
дичні інструменти та міцні знан-
ня, цим і обумовлена наша жер-
товність, гуманність, яку ще на
початку своєї діяльності сповідує
кожен лікар. Саме тому дуже
важлива та довіра до медично-
го працівника, яка є у суспільстві.
На жаль, нині вона не відповідає
рівню, можливостям і реаліям
сучасної медицини. Як же повер-
нути медикам довіру до пацієн-
та? Переконана, сам медичний
працівник має сформувати свій
позитивний імідж. Скільки ж часу
та ресурсів потрібно, щоб зміни-
ти погляди суспільства на меди-

цину? На мою думку, ця потуж-
на робота має відбутися насам-
перед завдяки сумлінному вико-
нанню своїх професійних обо-
в ’язків ,  наданню пацієнтам
якісних медичних послуг. З іншо-
го боку, долучитися до форму-
вання позитивного ставлення до
медичного працівника, стати
нашими партнерами можуть
ЗМІ, які нестимуть правдиву
інформацію у суспільство. Не ма-
ють бути осторонь й представ-
ники влади. Це довготривала й
копітка праця, не одного дня. Як
бачимо, нині є чимало позитив-
них змін у медичній сфері, але
є й проблеми, що нагромаджу-
валися роками. І скільки ж часу
потрібно аби це змінити? Ясна
річ, для цього потрібні і фінан-
сові, і кадрові ресурси, тому по-
слідовно та наполегливо маємо
рухатися до мети. І якщо не сьо-
годні, то завтра, суспільство,
вірю, повернеться обличчям до
медика. Надзвичайно важливо
формувати довіру до нашої га-
лузі саме через запит суспіль-
ства на якісну охорону здоро-
в’я й тоді медицина обов’язко-
во віддячить. Сподіватимемося,
що це обов’язково відбудеть-
ся», – висловила переконання
міністр.

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ (фото)

НА ЧАСІ
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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 2013 РОЦІ
Провадження освітньої діяль-
ності у державному вищому на-
вчальному закладі «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» здійснюється
відповідно до ліцензії Міністер-
ства освіти і науки, молоді та
спорту України (серія АД №
072686 від 25.09.2012 р., термін
дії ліцензії залежно від спеціаль-
ності 2013-2017 рр.).
Правила прийому розроблені
Приймальною комісією держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров ’я України»
(далі – приймальна комісія)
відповідно до Умов прийому до
вищих навчальних закладів Ук-
раїни в 2013 році (далі – Умов
прийому), затверджених нака-
зом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 5
листопада 2012 року № 1244 та
зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 13 листопада
2012 року за №, № 1902/22214,
1903/22215.

І. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний вищий на-

вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров ’я  України» оголошує
прийом на підготовку фахівців
з вищою освітою за освітньо-
кваліфікаційними рівнями, на-
прямами (спеціальностями),
формами навчання відповідно
до ліцензії в межах ліцензова-
ного обсягу (див. додаток 1).

1.2. До державного вищого
навчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України» прийма-
ються громадяни України, іно-
земці ,  а  також особи  без
громадянства, які проживають
на території України на закон-
них підставах, мають відповід-
ний освітній (освітньо-кваліфі-
каційний) рівень та виявили ба-
жання здобути вищу освіту .
Іноземці та особи без грома-
дянства, які перебувають в Ук-
раїні на законних підставах, ма-
ють право на здобуття вищої
освіти, крім права на здобуття
вищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, якщо інше
не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов’яз-

ковість яких надана Верховною
Радою України.
Прийом до державного ви-
щого навчального закладу
«Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» на
всі освітньо-кваліфікаційні рівні
здійснюється за конкурсом не-
залежно від джерел фінансу-
вання.

1.3 Для вступників, які потре-
бують поселення у гуртожиток
під час вступу надання місць у
гуртожитку гарантовано (на-
дається 329 місць). Вступники
забезпечуються на підставі по-
даної заяви ліжко-місцем у 2-,
3-місних кімнатах (блочна сис-
тема) на період подачі доку-
ментів до приймальної комісії.

ІІ. ВИМОГИ ДО
РІВНЯ ОСВІТИ
ВСТУПНИКІВ

2.1. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бака-
лавра, спеціаліста приймаються
особи з повною загальною се-
редньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра за напрямом підго-
товки 6.120101 «Сестринська

справа» приймаються особи, які
здобули освітньо-кваліфікацій-
ний рівень молодшого спеціа-
ліста спорідненої спеціальності.

2.3. На навчання для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра спеціальності
8.12010006 «Сестринська спра-
ва» приймаються особи, які
здобули освітньо-кваліфікацій-
ний рівень бакалавра (напрям
підготовки 6.120101 «Сестринсь-
ка справа»).

2.4. Державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони
здоров’я України» приймає на
навчання на другий курс (з нор-
мативним терміном навчання
на вакантні місця) осіб, які здо-
були освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста,
для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра ,
спеціаліста за умови вступу на
споріднений напрям підготов-
ки (див. додаток 3).

2.5. Державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони
здоров ’я України» здійснює
прийом студентів на старші кур-
си у порядку переведення та
поновлення в межах вакантних
місць ліцензованого обсягу
відповідно до Положення про
порядок переведення, відраху-
вання та поновлення студентів
вищих закладів освіти, затвер-
дженого наказом Міністерства
освіти України № 245 від 15
липня 1996 року. Перевищен-
ня ліцензованого обсягу допус-
кається лише у разі поновлен-
ня осіб, які повертаються після
академічної відпустки.

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ
ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ

3.1. Фінансування підготовки
фахівців у державному вищо-
му навчальному закладі «Тер-
нопільський державний медич-
ний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Мін істерства
охорони здоров ’я України»
здійснюється:
за рахунок видатків держав-
ного бюджету – за державним
замовленням;
за рахунок державних цільо-
вих пільгових довгострокових
кредитів;
за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб.

3.2. Громадяни України ма-
ють право безоплатно здобу-
вати вищу освіту в державних і
комунальних вищих навчаль-
них закладах на конкурсній ос-
нові, якщо певний освітньо-
кваліфікаційний рівень грома-
дянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має
право безоплатно здобувати
вищу освіту за другим напря-
мом (спеціальністю) у держав-
них та комунальних навчальних
закладах, якщо він за станом
здоров’я втратив можливість
виконувати службові чи поса-
дові обов’язки за отриманою
раніше квал іфікац ією ,  що
підтверджується висновками
медико-соціальної експертної
комісії.
IV. СТРОКИ
ПРИЙОМУ ЗАЯВ І
ДОКУМЕНТІВ,
ВСТУПНИХ
ЕКЗАМЕНІВ,
КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА
НАВЧАННЯ

4.1. Порядок роботи прий-
мальної комісії (дні тижня та
години):
Під час проведення вступної

(Продовження на стор. 4)

Денна форма навчання Навчання без відриву від 
виробництва 

вступники на основі освіти Етапи вступної кампанії 
повної 

загальної середньої повної загальної середньої 

Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 10 липня 2013 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають право проходити творчий 
конкурс, що проводить вищий навчальний 
заклад 

17 липня 2013 року – 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які мають право складати вступні випробу-
вання, що проводить вищий навчальний заклад 

20 липня 2013 року 5 серпня 2013 року  

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних випробувань і 
не проходять творчі конкурси 

31 липня 2013 року 8 серпня 2013 року 

Строки проведення вищим навчальним 
закладом творчих конкурсів 11-31 липня 2013 року – 

Строки проведення вищим навчальним 
закладом вступних випробувань 21-31 липня 2013 року 6-8 серпня 2013 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

перший – не пізніше 12 
години 1 серпня 2013 року 
другий – не пізніше 12 
години 5 серпня 2013 року 
третій – не пізніше 12 
години 8 серпня 2013 року 

не пізніше 
9 серпня 2012 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 
– 11 серпня; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 
25 серпня 

не пізніше 23 серпня  
 

 

Табл. 4.1.
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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 2013 РОЦІ

кампанії приймальна комісія
державного вищого навчаль-
ного закладу «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» 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 конкурс-
ного відбору та зарахування на
навчання в період з 1.08 до
11.08.2012 р. приймальна комі-
сія працює щоденно, без вихі-
дних.

4.2. Прийом заяв і документів,
вступні випробування, конкур-

сний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі
повної загальної середньої ос-
віти проводиться в такі строки
(Див. табл. 4.1):

4.3. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що про-
водить державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступ-
ників на основі освітньо-кваліфі-
каційного рівня молодшого
спеціаліста проводиться в такі
строки (Див. табл. 4.2):

4.4. Прийом заяв і документів,
фахові випробування, що про-

водить державний вищий на-
вчальний заклад «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони
здоров’я України», конкурсний
відбір та зарахування на на-
вчання вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (напрям підготовки
6.120101 «Сестринська справа»)
на здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня магістра на спе-
ціальність 8.12010006 «Сест-
ринська справа» проводиться в
такі строки (Див. табл. 4.3):
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
про участь у  конкурсному
відборі до державного вищого
навчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України» (далі –
заява) в паперовій або в елек-
тронній формі. Заява в папе-
ровій формі подається вступни-
ком особисто до приймальної
комісії державного вищого на-
вчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України». Заява
обробляється відповідно до
вимог Закону України «Про за-
хист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказу-
ють напрям (у разі вступу на на-
вчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалав-
ра) або спеціальність (у разі
вступу на навчання для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму
навчання.

5.3. При поданні заяви в па-
перовій формі вступник подає
особисто:
документ, що посвідчує осо-
бу та громадянство (паспорт
громадянина України, паспорт
громадянина України для виї-
зду за кордон), військовий кви-
ток або приписне свідоцтво
(для юнаків, які досягли 17-
річного віку), свідоцтво про на-
родження – для осіб, які за
віком не мають паспорта, або
інший документ, який засвідчує
особу і громадянство.
документ державного зразка
про раніше здобутий освітній
(освітньо-квал іфікац ійний)
р івень ,  на  основі якого
здійснюється вступ, і додаток до
нього;
сертифікат (сертифікати) зов-
нішнього незалежного оціню-
вання (для вступників на основі
повної загальної середньої ос-
віти);
медичну довідку за формою

086-о;
На вимогу вступника прий-
мальна комісія засвідчує копію

документа державного зразка
про раніше здобутий освітній
(освітньо-квал іфікац ійний)
рівень, на основі якого здій-
снюється вступ, додатка до ньо-
го і сертифіката (сертифікатів)
зовнішнього незалежного оці-
нювання.

5.4. До заяви, поданої в па-
перовій формі, вступник додає:
документ державного зразка
про раніше здобутий освітній
(освітньо-квал іфікац ійний)
рівень, на основі якого здій-
снюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором
– оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зов-
нішнього незалежного оціню-
вання (для вступників на основі
повної загальної середньої ос-
віти) за особистим вибором
оригінали або копії;
копію документа ,  що по-
свідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою

086-о або її копію;
шість кольорових фотокар-
ток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії
подаються вступником, якщо
це викликано особливими умо-
вами зарахування за відповід-
ними напрямами (спеціально-
стями), установленими зако-
нодавством , у строки , виз-
начені для  прийому доку -
ментів, не пізніше строку для
прийняття приймальною комі-
сією першого рішення про ре-
комендування вступників до
зарахування.

5.5. Вступники мають право
подавати сертифікат зовнішнь-
ого незалежного оцінювання,
виданий у 2013 році, або сер-
тифікати чи їх дублікати за
2008, або 2009, або 2010, або
2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів зас-
відчуються за оригіналами
приймальною комісією держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров ’я України»
або в установленому законо-
давством порядку. Копії доку-
ментів без пред’явлення оригі-
налів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими
фізичними  можливостями
(інваліди І та ІІ груп, діти-інва-
ліди) подають документи, що
підтверджують їх право брати
участь у конкурсі за результа-
тами зовнішнього незалежно-
го оцінювання або за резуль-
татами вступних екзаменів з
конкурсних предметів у дер-
жавному вищому навчальному
закладі «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені  І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України».

(Продовження на стор. 5)

(Продовження. Поч. на стор. 3)

Денна форма навчання Навчання без відриву від 
виробництва 

вступники на основі  Етапи вступної кампанії 
освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого 
спеціаліста 

освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого 

спеціаліста або спеціаліста 
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 10 липня 2013 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають право складати вступні 
випробування, що проводить вищий 
навчальний заклад 

21 липня 2013 року 5 серпня 2013 року  

Строки проведення вищим навчальним 
закладом фахових вступних випробувань 21-31 липня 2013 року 6-8 серпня 2013 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

перший – не пізніше 12 
години 1 серпня 2013 року 
другий – не пізніше 12 
години 5 серпня 2013 року 
третій – не пізніше 12 
години 8 серпня 2013 року 

не пізніше 
9 серпня 2012 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 
– 11 серпня; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 
25 серпня 

не пізніше 23 серпня  
 

 

Табл. 4.2.

Денна форма навчання Навчання без відриву від 
виробництва 

вступники на основі  Етапи вступної кампанії 
освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра 
освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра 
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2013 року 10 липня 2013 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають право складати вступні 
випробування, що проводить вищий 
навчальний заклад 

21 липня 2013 року 5 серпня 2013 року  

Строки проведення вищим навчальним 
закладом фахових вступних випробувань 21-31 липня 2013 року 6-8 серпня 2013 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

перший – не пізніше 12 
години 1 серпня 2013 року 
другий – не пізніше 12 
години 5 серпня 2013 року 
третій – не пізніше 12 
години 8 серпня 2013 року 

не пізніше 
9 серпня 2012 року  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 
– 11 серпня; 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб – після 
зарахування на місця 
державного замовлення 
відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 
25 серпня 

не пізніше 23 серпня  
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АБІТУРІЄНТ 5
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ

5.8. Особи, які не подають
сертифікати (сертифікат) зов-
нішнього незалежного оціню-
вання, подають документи, що
засвідчують їх право на скла-
дання тільки вступних екза-
менів у державному вищому
навчальному закладі «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України»:
громадяни України, звільнені
зі строкової військової служби
в рік вступу до вищого на-
вчального закладу;
військовослужбовці рядового,
сержантського та старшинсько-
го  складу ,  як і проходять
військову службу за контрак-
том, при вступі на заочну фор-
му навчання;
особи, що мають захворю-
вання, вказані в переліку зах-
ворювань, що можуть бути пе-
решкодою для проходження
громадянами зовнішнього не-
залежного оцінювання, вста-
новленому Міністерством осві-
ти і науки, молоді та спорту
України та Міністерством охо-
рони здоров’я України, для
яких Український центр оціню-
вання якості освіти не може за-
безпечити проходження неза-
лежного зовнішнього оціню-
вання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну
загальну середню освіту 2007
року і раніше, подають доку-
менти, що підтверджують їх
право брати участь у конкурсі
за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або за
результатами вступних екза-
менів з конкурсних предметів у
державному вищому навчаль-
ному закладі «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які
у 2013 році здобули повну за-
гальну середню освіту за кор-
доном, подають документи, що
підтверджують їх право брати
участь у конкурсі за результа-
тами зовнішнього незалежно-
го оцінювання або за резуль-
татами вступних екзаменів з
конкурсних предметів у дер-
жавному вищому навчальному
закладі «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені  І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному
вигляді мають право подати
вступники, які бажають взяти
участь у конкурсному відборі на
основі атестату про повну за-
гальну середню освіту, серти-
фікату (сертифікатів) зовніш-
нього незалежного оцінюван-
ня з конкурсних предметів ,
визначених Правилами прийо-

му до державного вищого на-
вчального закладу «Терноп-
ільський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України».

5.12. Заява в електронній
формі подається шляхом за-
повнення вступником елект-
ронної форми в режимі он-
лайн відповідно до Порядку
подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у
конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів, затверд-
женому наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України від 5 листопада 2012
року № 1244 та зареєстровано-
му в Міністерстві юстиції Украї-
ни 13 листопада 2012 року за
№,№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати
заяву (заяви) в паперовому або
в електронному вигляді не
більше, ніж до п’яти вищих на-
вчальних закладів України та не
більше ніж на три напрями
підготовки (на три спеціаль-
ності) про участь у конкурсно-
му відборі та форми навчання
у кожному з вищих навчальних
закладів. Факт кожної подачі
заяви в паперовому вигляді (із
зазначенням того, оригінали чи
копії документів додані до за-
яви) реєструється уповноваже-
ною особою приймальної
комісії у Єдиній державній
електронній базі з питань осві-
ти (далі – Єдиній базі) безпо-
середньо під час прийняття за-
яви. Заяви подані вступниками
до приймальних комісій в па-
перовому вигляді та зареєстро-
вані у Єдиній базі, обробляють-
ся приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають
сертифікат з кількістю балів з виз-
начених предметів нижче вста-
новленої Умовами прийому та
правилами прийому до держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров ’я України»
мінімальної кількості балів, до
участі у конкурсі не допускають-
ся та на навчання не зарахову-
ються (крім випадків, передба-
чених абзацом четвертим пунк-
ту 6.1 розділу VI цих правил).

5. 15 . Приймальна  коміс ія
здійснює перевірку достовірності
даних, поданих вступником для
участі у конкурсному відборі, в
Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія роз-
глядає заяви та документи
вступників та приймає рішення
про допуск до участі в конкур-
сному відборі для вступу на на-
вчання до державного вищого
навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України».

5 .17 . Факт ознайомлення
вступника з правилами прийо-
му, наявною ліцензією і серти-
фікатом про акредитацію відпо-
відного напряму (спеціаль-
ності), а також надання ним
згоди на оприлюднення ре-
зультатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (вступних ек-
заменів), наявності підстав для
вступу поза конкурсом та на
обробку його персональних
даних в Єдиній базі фіксується
в заяві вступника і підтверд-
жується його особистим підпи-
сом при поданні заяви для
участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на на-
вчання осіб, які подають доку-
мент про здобутий за кордо-
ном освітній та/або освітньо-
квал іфікац ійний  р івень ,
обов’язковою є процедура но-
стрифікації документа про здо-
бутий освітній та/або освітньо-
кваліфікаційний рівень, що про-
водиться Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту Украї-
ни в установленому порядку.
Нострифікація цих документів
здійснюється протягом першо-
го року навчання.

VI. ВСТУПНІ
ВИПРОБУВАННЯ ТА
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1. Приймальна комісія дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені  І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» допускає до участі у
конкурсному відборі для всту-
пу на навчання вступників на
основі повної загальної серед-
ньої освіти, які подають серти-
фікати зовнішнього незалежно-
го оцінювання (або їх копії) з
відповідних загальноосвітніх
предметів, визначених Пере-
ліком конкурсних предметів
сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання (вступних
випробувань, творчих кон-
курсів (див. додаток 5) один з
яких визначається , як про-
фільний:
для здобуття освітньо-квалі-
фікаційного рівня молодшого
спеціаліста - не нижче 124 балів
з конкурсних предметів;
для здобуття освітньо-квалі-
фікаційного рівня бакалавра,
спеціаліста – не нижче 124 балів
з непрофільних конкурсних
предметів та не нижче 140 балів
з профільних конкурсних пред-
метів.
Державний вищий навчаль-
ний заклад «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» за рішенням прий-
мальної комісії допускає до
участі у конкурсному відборі для
вступу на навчання вступника,
який подає сертифікат зовніш-

нього незалежного оцінюван-
ня, кількість балів якого з од-
ного з непрофільних загально-
освітніх предметів, визначених
правилами прийому до вищо-
го навчального закладу, нижче
124 бал ів ,  за  умови , якщо
кількість балів з профільного
конкурсного предмета, зазна-
чена 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 ста-
новить не менше 124 (крім ви-
падків, передбачених абзацом
четвертим цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбо-
ру осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти
вступають для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста, бакалав-
ра, спеціаліста конкурсний бал
обчислюється шляхом дода-
вання балів сертифіката з кон-
курсних предметів (вступних
екзаменів, творчих конкурсів),
середнього бала документа
(додатка до документа) про
повну загальну середню осві-
ту та додаткових балів, перед-
бачених Умовами прийому та
правилами прийому до держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України».

 При цьому середній бал до-
кумента про повну загальну
середню освіту обчислюється за
12-бальною шкалою з округ-
ленням до десятих частин бала
і переводиться у 200-бальну
шкалу за таблицею відповід-
ності, наведеною у додатку 7 до
цих правил , і вноситься до
Єдиної бази. Оцінки з докумен-
та про повну загальну серед-
ню освіту, які виставлені за 5-
бальною шкалою, враховують-
ся таким чином: «3» відповідає
«6», «4» відповідає «9», «5»
відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбо-
ру осіб, які на основі повної за-
гальної середньої освіти всту-
пають на навчання для здобут-
тя освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються бали сертифіка-
та Українського центру оціню-
вання якості освіти (результати
вступних екзаменів) з двох
предметів за переліком, що на-
ведений у додатку 5.

6.4. При прийомі на навчан-
ня на основі здобутого освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня для
здобуття освітньо-кваліфікацій-
ного рівня бакалавра, спеціалі-
ста, магістра перелік показників
конкурсного відбору, строки та
порядок проведення фахових
випробувань визначаються пра-
вилами прийому:

– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання
за  напрямом  п ідготовки
6.120101 «Сестринська справа»
(бакалавр) на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст» конкурсний бал
обчислюється як сума результа-
ту фахового випробування з
основ сестринської справи
(письмовий екзамен);

– для конкурсного відбору
осіб при прийомі на навчання
на другий курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні
місця) на основі освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста для здобуття освіт-
ньо-кваліфікац ійного рівня
спеціаліста за спеціальностями
«Лікувальна справа», «Стома-
тологія», «Медико-профілак-
тична справа» фаховим випро-
буванням є письмовий екзамен
з біології, за спеціальністю
«Фармація» – письмовий екза-
мен з хімії, за напрямом підго-
товки 6.010203 «Здоров’я лю-
дини» – письмовий екзамен з
біології;

– для конкурсного відбору
вступників на освітньо-кваліфі-
каційний рівень магістра за
спеціальністю 8.12010006 «Сес-
тринська справа» на основі ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (напрям підготовки
6.120101 «Сестринська справа»)
конкурсний бал обчислюється
як сума результату фахового
випробування з клінічного мед-
сестринства (письмовий екза-
мен) та іноземної мови (пись-
мовий екзамен).

6.5. Результати вступних екза-
менів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на ос-
нові повної загальної середньої
освіти, оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів.
Результати творчого конкур-
су оцінюються окремо та про-
водяться в одну сесію творчого
конкурсу.

6.6. Програми творчих кон-
курсів розробляються і затвер-
джуються державним вищим
навчальним закладом «Терно-
пільський державний медич-
ний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охо-
рони здоров ’я України» не
пізніше ніж за чотири місяці до
початку прийому документів.
Не допускається введення до
творчих конкурсів завдань,
що виходять за межі зазначе-
них програм . Програма твор-
чого конкурсу обов’язково
оприлюднюється на інформа-
ційних стендах приймальної
комісії та web-сайті державно-
го вищого навчального закла-
ду «Тернопільський держав-
ний  медичний університет
імен і  І .Я .  Горбачев ського
Міністерства охорони здоро-
в’я України».

(Продовження. Поч. на стор. 3-4)

(Продовження на стор. 6)
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6.7. Творчий конкурс (дода-
ток 5) проводиться для вступу
на напрям підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» галузі знань
0102 «Фізичне виховання, спорт
і здоров’я людини» – виконан-
ня спортивних нормативів.

6.8. Програми фахових вип-
робувань для вступу на основі
здобутого освітньо-кваліфіка-
ційного рівня розробляються і
затверджуються державним ви-
щим 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 випробу-
вань обов’язково оприлюдню-
ються на інформаційних стен-
дах приймальної комісії та web-
сайт і  державного вищого
навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України».

6.9. Особи, які без поважних
причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений
розкладом час, особи, знання
яких було оцінено балами ниж-
че встановленого правилами
прийому мінімального рівня, а
також особи, які забрали доку-
менти після дати закінчення
прийому документів, до участі
в наступних вступних випробу-
ваннях  та  у  конкурсному
відборі не допускаються.
Перескладання вступних вип-
робувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати
вступних екзаменів, що прове-
дені в державному вищому на-
вчальному закладі «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України», розглядає апе-
ляційна комісія, склад та поря-
док роботи якої затверджуються
наказом його керівника. Апеля-
ція абітурієнта з приводу екза-
менаційної оцінки приймається
не пізніше наступного робочо-
го дня після оголошення оцін-
ки. Апеляція розглядається на
засіданні апеляційної комісії не
пізніше наступного робочого
дня після її подання.

6.11. Для осіб, які не атесто-
вані з української мови та літе-
ратури, приймальна комісія за
умови наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів
може встановлювати вступний
екзамен з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікацій-
ний) рівень.
Результат екзамену оцінюєть-
ся за шкалою від 100 до 200
балів і зараховується замість
бала сертифіката з української
мови та літератури.

6.12. Для конкурсного відбору
осіб, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра, конкурсний
бал обчислюється згідно з поряд-
ком, визначеним правилами
прийому до державного вищо-
го навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’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 органі-
зовується:
відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від
29.06.99 № 1159 «Про підготов-
ку  фахівц ів для  роботи  в
сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до
державного вищого навчаль-
ного закладу «Тернопільський
державний медичний універси-
тет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» на підготовку за дер-
жавним замовленням на умо-
вах цільового прийому згідно
з установленими квотами, до-
дають направлення , видане
відповідними органами освіти
Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київ-
ської та Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій, а
також міністерствами, іншими
центральними органами вико-
навчої влади.

7.3. Установлена квота цільо-
вого прийому не буде переви-
щувати 25 відсотків обсягу
державного замовлення на
підготовку фахівців з кожного
напряму  (спец іальност і ) .
Кількість виділених місць буде
визначено додатково після до-
ведення Міністерством охоро-
ни здоров’я України обсягів
державного замовлення.

7 . 4 .  Учасники  ц ільового
прийому зараховуються за ок-
ремим конкурсом на навчання
для здобуття освітньо-кваліфі-
каційних рівнів спеціаліста. Кон-
курс відбувається відповідно до
конкурсного бала, визначено-
го 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 співбесі-
ди зараховуються до держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний 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 ка-
тастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із заз-
наченими категоріями осіб зат-
верджує голова приймальної
комісії державного вищого на-
вчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я.  Горба-
чевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України».

8.3. Особи, які за наслідками
співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які
подали сертифікати зовнішнь-
ого незалежного оцінювання з
конкурсних предметів з резуль-
татами, не нижчими передба-
чених правилами прийому, ма-
ють право брати участь у кон-
курсі на загальних засадах.

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

9.1. Зараховуються до дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені  І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» відповідно до розді-
лу XІІ цих правил за умови по-
дання сертифіката (сертифі-
катів) зовнішнього незалежно-
го оцінювання з кількістю балів
не нижче мінімального рівня
для допуску до участі в конкур-
сному відборі учасники міжна-
родних 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. до-
даток 5).

9.2. Призерам (особам, наго-
родженим дипломами I-III сту-
пенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових
предметів до конкурсного бала
при вступі на основі повної за-

гальної середньої освіти зара-
ховується додатковий бал за
умови, якщо вони вступають на
напрями, для яких профільним
є вступне випробування з пред-
мета (див. додаток 5), з якого
вони є призерами, у тому числі
з екології – при вступі на на-
прями (спеціальності), для яких
профільними визначено пред-
мети «біологія», «хімія».
Призерам III етапу Всеукраї-
нських конкурсів-захистів нау-
ково-дослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії наук
України зараховується додат-
ковий бал за умови відповід-
ності секції, по якій вступник
брав участь у конкурсі-захисті,
напряму підготовки (спеціаль-
ності) згідно з додатком 1 до
цих Правил.

9.3. Величина додаткового
бала встановлюється:
особам, нагородженим дип-
ломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дип-
ломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дип-
ломами IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховуєть-
ся лише за однією з переліче-
них вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунк-
тами 9.1, 9.2 цього розділу, по-
ширюється на учасників міжна-
родних олімпіад, призерів IV
етапу Всеукраїнських учнівсь-
ких олімпіад та призерів ІІІ ета-
пу Всеукраїнських конкурсів –
захистів науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої ака-
демії наук України, що відбу-
лися у поточному навчальному
році, за переліками, визначени-
ми наказами Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту
України.

X. ЗАРАХУВАННЯ
ПОЗА КОНКУРСОМ

10.1. Зараховуються поза кон-
курсом:
особи, яким відповідно до За-
кону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціально-
го 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 по-
станови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 05.04.94 № 226 «Про
поліпшення виховання, навчан-
ня, соціального захисту та ма-
тер іального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі
змінами);
інваліди I та II груп та діти-
інваліди віком до 18 років, яким
не протипоказане навчання за
обраним напрямом (спеціаль-
ністю), відповідно до Закону
України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Ук-
раїні»;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про статус і

соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» надане
таке право;
особи, яким відповідно до
Закону України «Про підви-
щення престижності шахтарсь-
кої праці» надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобув-
них підприємствах, при вступі
на навчання за гірничими спеці-
альностями відповідно до Ука-
зу Президента  України від
19.05.99 № 524 «Про держав-
ну допомогу дітям, які вчаться
за гірничими спеціальностями і
чиї батьки загинули або стали
інвалідами на вугледобувних
підприємствах»;
діти військовослужбовців
Збройних Сил України, інших
військових формувань, праців-
ників правоохоронних органів,
які загинули під час виконання
службових обов’язків, відповідно
до Указу Президента України від
21.02.2002 № 157 «Про додаткові
заходи щодо посилення турботи
про захисників Вітчизни, їх пра-
вового і соціального захисту, по-
ліпшення військово-патріотично-
го виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірни-
чорятувальників, які загинули
внаслідок аварії на орендному
підприємстві «Шахта імені О.
Ф. Засядька» (постанова Кабі-
нету  Міністр ів України  від
09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб,
визначених у пункті 10.1 цього
розділу, установлюється прий-
мальною комісією вищого на-
вчального закладу і становить 25
відсотків обсягу державного за-
мовлення з кожного напряму
(спеціальності), доведеного дер-
жавним вищим навчальним зак-
ладом «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського 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 кате-
горій, зазначених у пункті 10.1
цього розділу, які не рекомен-
довані до зарахування на на-
вчання і які подали сертифіка-
ти зовнішнього незалежного
оцінювання з конкурсних пред-
метів з результатами, не ниж-
чими передбачених правилами
прийому, мають право брати
участь у конкурсі на загальних
підставах, відповідно до кон-
курсного бала.

XI. ПРАВО НА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Право на першочергове
зарахування до вищих навчаль-
них закладів мають:

(Продовження. Поч. на стор. 3-5)

(Продовження на стор. 7)
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особи, яким відповідно до
Закону України «Про охорону
дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до За-
кону України «Про соціальний і
правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей» нада-
не таке право при вступі до ви-
щих військових навчальних зак-
ладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних
закладів;
особи, яким відповідно до За-
кону України «Про основи соці-
альної захищеності інвалідів в
Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до Ука-
зу Президента  України від
21.02.2002 № 157 «Про додаткові
заходи щодо посилення турбо-
ти про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захис-
ту, поліпшення військово-патрі-
отичного виховання молоді»
надане таке право;
особи, яким відповідно до Ука-
зу Президента  України від
12.09.2007 № 849 «Про рішення
Ради національної безпеки і обо-
рони України від 4 вересня 2007
року «Про основні напрями
фінансового забезпечення за-
ходів щодо підвищення життє-
вого рівня населення у 2008
році» надане таке право;
випускники старшої школи

(повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою або
срібною медаллю, при вступі на
основі повної загальної серед-
ньої освіти.

11.2. Зазначене право надаєть-
ся за інших рівних умов за чер-
говістю, визначеною пунктом 11.1
цих Правил.

XII. ФОРМУВАННЯ
ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

12.1. Список вступників, які ма-
ють цільове направлення, впо-
рядковується за конкурсним ба-
лом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступ-
ників формується за категоріями
в такій послідовності:
вступники, які мають право на
зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до
зарахування за результатами
співбесіди;
учасники міжнародних олім-
піад;
вступники, які зараховуються
за конкурсом.
До рейтингового списку не
включаються вступники, реко-
мендовані до зарахування на
місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначе-
ної в пункті 12.2 цього розділу
категорії рейтинговий список
впорядковується:
за конкурсним балом від
більшого до меншого;
з урахуванням права на пер-
шочергове зарахування при од-

наковому конкурсному балі в
порядку додержання підстав для
його набуття.

12.4. У рейтинговому списку
зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові
вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу
поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за
результатами співбесіди з
відміткою про результати співбе-
сіди;
наявність права на першочер-
гове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступ-
ників оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії та
веб-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» із зазначенням
категорій списку. Ці списки онов-
люються при внесенні змін про-
тягом строку проведення кон-
курсного відбору.

XIII. НАДАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ
ЗАРАХУВАННЯ

13.1. Приймальна комісія прий-
має рішення щодо рекомендації
до зарахування на навчання на
місця державного замовлення
вступників, які перебувають на
найвищих позиціях рейтингово-
го списку. Рекомендації до зара-
хування вступників на навчання
за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб надаються
після завершення зарахування
вступників на місця державного
замовлення. Формування списків
рекомендованих до зарахуван-
ня вступників здійснюється прий-
мальною комісією в Єдиній базі
у межах обсягу державного за-
мовлення, за його відсутності –
у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія прий-
має рішення про рекомендуван-
ня до зарахування на навчання
на місця державного замовлен-
ня у три етапи: у перший, п’я-
тий та восьмий дні після остан-
нього 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 опри-
люднення відповідного рішення
на стенді приймальної комісії та
web-сайті державного вищого
навчального закладу «Тернопі-
льський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’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, впро-
довж кількості днів, визначеної
пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих
правил, після прийняття рішен-
ня про рекомендування до за-
рахування зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця
державного замовлення: пода-
ти особисто оригінали докумен-
та про освітній (освітньо-квалі-
фікаційний) рівень та додатка до
нього, медичної довідки, серти-
фікатів зовнішнього незалежно-
го оцінювання та інших доку-
ментів, передбачених Умовами
та правилами прийому , до
приймальної комісії державно-
го вищого навчального закладу
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України».
Особи, які подали заяви в
електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі,
впродовж кількості днів, визна-
ченої пунктами 15.1, 15.2 розділу
XV цих правил, після прийняття
рішення про рекомендування до
зарахування зобов’язані визна-
читись з обранням вищого на-
вчального закладу, напряму
(спеціальності), підписати влас-
ну електронну заяву, роздруко-
вану у приймальній комісії дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України», та подати особисто
оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання
та інших документів, передбаче-
них Умовами та правилами
прийому (при зарахуванні на
місця державного замовлення
або за рахунок державних
пільгових довгострокових кре-
дитів), або (при зарахуванні на
місця, що фінансуються за кошти
фізичних, юридичних осіб) пода-
ти копії зазначених документів
разом з оригіналом довідки ви-
щого навчального закладу, у яко-
му зберігаються оригінали доку-
ментів за місцем навчання за дер-
жавним замовленням або за
рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для
одночасного навчання за двома
освітньо-професійними програ-
мами за напрямами підготовки
або спеціальностями (в одному
або різних вищих навчальних
закладах за різними формами
навчання) оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфіка-
ційний) рівень, додатка до ньо-
го державного зразка, а також

оригінали сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання
зберігаються у вищому навчаль-
ному закладі за місцем навчання
за державним замовленням або
за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів протя-
гом усього строку навчання. При
одночасному навчанні за двома
освітньо-професійними програ-
мами за напрямами або спеці-
альностями за місцем навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб зберігаються завірені копії
документа про освітній (освіт-
ньо-кваліфікаційний) рівень дер-
жавного зразка та додатка до
нього, копії сертифікатів зовні-
шнього незалежного оцінюван-
ня. Зазначені копії документів
зберігаються у вищому навчаль-
ному 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 ви-
щезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений
строк не подали до приймаль-
ної (відбіркової) комісії оригіна-
ли документа про освітній (ос-
вітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної до-
відки, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених
цими Умовами та правилами
прийому до державного вищо-
го навчального закладу «Терно-
пільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсь-
кого Міністерства охорони здо-
ров’я України» (не виконали
вимог для зарахування), втрача-
ють право зарахування на на-
вчання за державним замовлен-
ням, а також на навчання за ра-
хунок державних пільгових
довгострокових кредитів.

XV. КОРИГУВАННЯ
СПИСКУ
РЕКОМЕНДОВАНИХ
ДО ЗАРАХУВАННЯ

15.1. Після завершення першо-
го встановленого строку вибо-
ру вступниками місця навчання
(чотири календарних дні після
оприлюднення першого списку
рекомендованих до зарахуван-
ня) приймальна комісія держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров ’я України»
здійснює коригування списку ре-
комендованих для зарахування
осіб з одночасним внесенням
відповідних  відомостей  до
Єдиної бази:
приймає рішення про зараху-
вання вступників, які були реко-
мендовані та виконали вимоги
для зарахування (подали оригі-

нали документа про освітній (ос-
вітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної до-
відки, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та
інших документів, передбачених
Умовами та правилами прийо-
му, до приймальної комісії дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України»);
анулює надані раніше реко-
мендації вступникам, які не ви-
конали вимог для зарахування
(не подали оригінали докумен-
та про освітній (освітньо-квалі-
фікаційний) рівень та додатка до
нього, медичної довідки, серти-
фікатів зовнішнього незалежно-
го оцінювання та інших доку-
ментів, передбачених цими Умо-
вами та правилами прийому, до
приймальної комісії державно-
го вищого навчального закладу
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охоро-
ни здоров’я України»;
у разі наявності вакантних
місць надає рекомендації до за-
рахування особам з числа вступ-
ників, які не отримували реко-
мендацію раніше, відповідно до
рейтингових списків за кожним
напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення дру-
гого (5 серпня) та третього (8
серпня) списків вступників, ре-
комендованих до зарахування,
встановлюється по три дні для
виконання вступниками вимог
для зарахування. Вступники, які
до 18.00 год 10 серпня включно
не подали до приймальної
комісії державного вищого на-
вчального закладу «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевсько-
го Міністерства  охорони
здоров’я України» оригінали до-
кумента про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додат-
ка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання та інших
документів, передбачених Умо-
вами та правилами прийому,
втрачають право зарахування на
навчання за державним замов-
ленням, а також на навчання за
рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступни-
ками всіх вимог для зарахуван-
ня на навчання за державним
замовленням у визначених об-
сягах формуються списки реко-
мендованих для зарахування на
навчання за кошти юридичних
та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульо-
вано рекомендацію для зараху-
вання на місця державного за-
мовлення, можуть бути реко-
мендовані до зарахування на

(Продовження на стор. 8)

(Продовження. Поч. на стор. 3-6)



№ 7 (336)
6 квітня 2013 року

АБІТУРІЄНТ 8
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ

навчання за кошти юридичних
та фізичних осіб.
Строки виконання умов для
зарахування за кошти юридич-
них та фізичних осіб встановлю-
ються приймальною комісією
державного вищого навчально-
го закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського Мі-
ністерства охорони здоров’я Ук-
раїни», але не пізніше 25 серп-
ня.

15.4. Оприлюднення списків
рекомендованих для зарахуван-
ня здійснюється відповідно до
розділу XIII цих правил.

XVI. НАКАЗ ПРО
ЗАРАХУВАННЯ

16.1. Накази про зарахування
на навчання видаються керівни-
ком державного вищого на-
вчального закладу «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» на підставі рішення
приймальної комісії та оприлюд-
нюються на інформаційному
стенді приймальної комісії і веб-
сайті державного вищого на-
вчального закладу «Тернопільсь-
кий державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» у вигляді списку зара-
хованих.

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 заванта-
жуються до Єдиної бази та у
паперовому вигляді надсила-
ються до Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту Украї-
ни.

16.3. Рішення приймальної
комісії про зарахування вступни-
ка може бути скасоване прий-
мальною комісією лише за пись-
мовою заявою вступника або в
разі виявлення порушень зако-
нодавства з боку вступника, пе-
редбачених пунктом 19.4 розді-
лу XIX цих Умов.
Питання про відрахування
вступника за власним бажанням
та повернення йому оригіналів
документів розглядається в день
подання вступником письмової
заяви. На звільнені при цьому
місця може проводитись додат-
кове зарахування за конкурсом
осіб, які подали сертифікати зов-
нішнього незалежного оцінюван-
ня (успішно склали вступні вип-
робування), у цьому вищому
навчальному закладі відповідно
до конкурсного бала.

16.4. Рішення щодо зарахуван-

ня вступника з оплатою його
навчання за рахунок державно-
го пільгового довгострокового
кредиту приймається за заявою
вступника, що подається до
приймальної комісії, на підставі
результатів участі у конкурсі
відповідно до встановленої у
державному вищому навчально-
му закладі «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського Мі-
ністерства охорони здоров’я Ук-
раїни» 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 Законом України «Про
правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» (із змінами),
Указами Президента України від
25 березня 1994 року № 112
«Про заходи щодо розвитку еко-
номічного співробітництва обла-
стей України з суміжними при-
кордонними областями Російсь-
кої Федерації» та від 03 червня
1994 року № 271 «Про заходи
щодо розвитку економічного
співробітництва областей Украї-
ни з суміжними областями Рес-
публіки Білорусь і адміністратив-
но-територіальними одиницями
Республіки Молдова», постано-
вами Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 року № 136
«Про навчання іноземних гро-
мадян в Україні» (із змінами) та
від 05 серпня 1998 року № 1238
«Про затвердження Положення
про прийом іноземців та осіб без
громадянства на навчання до
вищих навчальних закладів». Іно-
земці, яким надаються державні
стипендії за міжнародними до-
говорами, загальнодержавними
програмами, іншими міжнарод-
ними зобов’язаннями України,
приймаються на навчання на
підставі направлень Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
в межах обсягу державного за-
мовлення.

17.2. Закордонні українці, які
отримали направлення на на-
вчання від українських націо-
нально-культурних товариств,
при вступі до вищих навчальних
закладів України користуються
такими самими правами на здо-
буття освіти, що й громадяни
України, у тому числі при вступі
на навчання за державним за-
мовленням. Вони беруть участь
у конкурсі щодо зарахування на
таких самих підставах, як і гро-
мадяни України.

17.3. Іноземці та особи без гро-
мадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої
освіти, крім права на здобуття
вищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету України,
місцевих бюджетів, якщо інше не
встановлено міжнародними до-
говорами, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною
Радою України.

17.4. Іноземці, які здобули по-
вну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивчен-
ням української мови, та закор-
донні українці приймаються до
вищих навчальних закладів Ук-
раїни за співбесідою з предметів,
передбачених правилами
прийому до вищого навчально-
го закладу для вступу на напрям
підготовки (спеціальність), у ме-
жах установлених квот за реко-
мендаціями національних куль-
турних українських товариств
або дипломатичних установ Ук-
раїни за кордоном.

17.5. Прийом документів у іно-
земних громадян за акредито-
ваними спеціальностями (напря-
мами підготовки) здійснюється з
1 липня до 01 листопада (включ-
но) 2013 року.
Прийом документів у інозем-
них громадян на заочну (дис-
танц ійну) форму  навчання
здійснюється в період з 1 липня
2013 року до 15 листопада
(включно) 2013 року.
Перелік освітньо-кваліфікацій-
них рівнів та напрямів підготов-
ки (спеціальностей), за якими
оголошується прийом на на-
вчання іноземців та осіб без гро-
мадянства, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання
наведені в додатку 1, 8.

17.5. Вступники із числа інозем-
них громадян подають до дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України»: а) анкету встановле-
ного зразка; б) свідоцтво про
закінчення підготовчого факуль-
тету (відділення) для іноземних
громадян з рекомендацією для
вступу за фахом «Медицина»
або «Фармація» (якщо проходи-
ли навчання); в) копію докумен-
та про освіту та одержані з на-
вчальних дисциплін оцінки
(бали) ; г) документ про
відсутність ВІЛ-інфекції; д) ме-
дичний сертифікат про стан здо-
ров’я, засвідчений офіційним ор-
ганом охорони здоров’я країни,
з якої прибув іноземець, і вида-
ний 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 народжен-
ня; ж) 6 фотокарток розміром
40 х 60 мм; з) зворотній квиток
з відкритою датою повернення
на батьківщину терміном до од-
ного року.

Зазначені у підпунктах «в»,
«г», «д», «є» документи повинні
бути засвідчені відповідно до за-
конодавства країни їх видачі,
легалізовані та нострифіковані в
установленому порядку, якщо
інше не передбачено міжнарод-
ними договорами України.

17.6. Вступними випробуван-
нями для іноземних громадян є
співбесіда з біології та хімії.

XVIII. ДОДАТКОВЕ
ЗАРАХУВАННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
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 по-
чатку, відраховуються з держав-
ного вищого навчального зак-
ладу «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України». На
звільнені місця державного за-
мовлення може проводитись
додаткове зарахування за кон-
курсом осіб, які вступали до дер-
жавного вищого навчального
закладу «Тернопільський дер-
жавний медичний університет
імені І .Я .  Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
України» на цей напрям підго-
товки (спеціальність). На вакантні
місця ліцензованого обсягу, що
фінансуються за кошти фізичних
і юридичних осіб, може прово-
дитись додаткове конкурсне за-
рахування осіб, які вступали до
цього або до іншого вищого
навчального закладу на той са-
мий напрям підготовки (спеці-
альність) і не були зараховані, за
умови подання ними оригіналів
документів.

18.2. Роботи вступників (у т.ч.
аркуші підготовки до усної
відповіді, листки співбесіди), ви-
конані ними на вступних екза-
менах, творчих конкурсах, фа-
хових випробуваннях, співбесі-
дах, які не прийняті на навчання,
зберігаються протягом одного
року, потім знищуються, про що
складається акт. Якщо такий
вступник рекомендований до за-
рахування до іншого навчально-
го закладу за результатами по-
точних вступних екзаменів, то
його вступні роботи надсила-
ються до цього вищого навчаль-

ного закладу за відповідним за-
питом.

XIX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДКРИТОСТІ ТА
ПРОЗОРОСТІ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ
ПРИЙОМУ ДО
ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ

19.1. На засіданні приймальної
комісії мають право бути присут-
німи представники засобів масо-
вої інформації не більше двох
осіб від одного засобу. Акреди-
тація журналістів проводиться
приймальною комісією за заявою
засобу масової інформації.

19.2. Громадські організації
можуть звернутися до Міністер-
ства освіти і науки, молоді та
спорту України із заявою про
надання їм права вести спосте-
реження за роботою приймаль-
них комісій. Громадські органі-
зації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки, мо-
лоді та спорту України, можуть
направляти на засідання прий-
мальних комісій своїх спостері-
гачів. Приймальна комісія зобо-
в’язана створити належні умови
для присутності громадських
спостерігачів на своїх засіданнях,
а також надає їм можливість оз-
найомлення з документами, що
надаються членам комісії до за-
сідання.

19.3. Голова приймальної
комісії, як правило, оголошує
про засідання комісії не пізніше
дня, що передує дню засідан-
ня . В особливих випадках - не
пізніше ніж за три години до
початку засідання . Оголошен-
ня разом із проектом порядку
денного засідання оприлюд-
нюються.

19.4. Подання вступником не-
достовірних персональних да-
них, недостовірних відомостей
про наявність права на зараху-
вання поза конкурсом, права на
першочергове зарахування, пра-
ва на зарахування за співбесі-
дою, про здобуту раніше освіту,
про участь в олімпіадах та кон-
курсах Малої академії наук Ук-
раїни, про проходження зовні-
шнього незалежного оцінюван-
ня, є підставою для відрахування
студента.

19.5. Інформування громадсь-
кості про подання заяв на вступ
до вищих навчальних закладів І-
IV рівнів акредитації здійснюєть-
ся за даними Єдиної державної
електронної бази з питань осві-
ти інформаційною системою
«Конкурс».
Приймальна комісія зобов’яза-
на подавати у встановленому по-
рядку отримані від вступників відо-
мості до Єдиної державної елек-
тронної бази з питань освіти.

(Продовження. Поч. на стор. 3-7)

(Продовження на стор. 9)
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(Продовження на стор. 10)

ДОДАТОК 1
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів і напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та норма-
тивні терміни навчання

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Громадяни України

Бакалавр

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 
навчан-
ня 

ННІ Медсестринства 
1201 Медицина 8.12010006  Сестринська справа 10 0 50 2 роки - 2 роки 16350 0 11600 

 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Медичний факультет 

1201 Медицина 7.12010001 
 Лікувальна справа 350 0 0 6 років - - 16350 0 0 

1201 Медицина 7.12010003 Медико-профілактична 
справа 50 0 0 6 років - - 10300 0 0 

Стоматологічний факультет  

1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія 100 0 0 5 років - - 18600  0 0 
Фармацевтичний факультет 

1202 Фармація 7.12020101 Фармація 80 0 95 5 років - 5,5 
років 13650 0 8600 

1202 Фармація 7.12020102 Клінічна фармація 10 0 0 5 років - - 13900  0 0 

 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Медичний факультет 

0102 

Фізичне 
виховання, спорт 

і здоров’я 
людини 

6.010203  Здоров’я людини 30 0 0 4 роки - - 8150 0 0 

0401 Природничі 
науки 6.040102  Біологія 30 0 0 4 роки - - 7500 0 0 

ННІ Медсестринства 
1201 Медицина 6.120101 Сестринська справа 20 0 100 1р./2р.  - 2р. 16350 0 10890 

 Магістр

Молодший спеціаліст

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 
навчан-
ня 

ННІ Медсестринства 
1201 Медицина 5.12010102  Сестринська справа 10 0 0 3 роки - - 16350 0 0 

 Спеціаліст

Іноземні громадяни

Бакалавр

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Факультет іноземних студентів 

1201 Медицина 6.120101 Сестринська справа 30 0 700 2р./4р.  - 2р. 30000 0 16000 
 



№ 7 (336)
6 квітня 2013 року

АБІТУРІЄНТ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 3-9)

(Продовження на стор. 11)

1 рік – для випускників медичних училищ або коледжів 2009-2012 рр.; 2 роки – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.

* Дані за результатами прийому у 2012 році

ДОДАТОК 3
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 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

Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста 

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 
навчан-
ня 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 8.12010006  Сестринська справа 10 0 200 2 роки - 2 роки 29600 0 16000 

 

Магістр

Молодший спеціаліст

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 
навчан-
ня 

Вечірня 
форма 
навчан-
ня 

Заочна 
форма 
навчан-
ня 

Факультет іноземних студентів 
1201 Медицина 5.12010102  Сестринська справа 10 0 0 2 роки - - 30000 0 0 

 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання 

Вартість одного року 
навчання, грн.* 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Факультет іноземних студентів 

1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 150 0 0 
6 років 
(англ. 
мова) 

- - 30800 0 0 

1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 150 0 0 
6 років 

(укр. 
мова) 

- - 29600 0 0 

1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 150 0 0 
6 років 

(рос. 
мова) 

- - 30400 0 0 

1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія 50 0 0 
5 років 
(англ. 
мова) 

- - 34400 0 0 

1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія 50 0 0 
5 років 

(укр. 
мова) 

- - 31200 0 0 

1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія 50 0 0 
5 років 

(рос. 
мова) 

- - 31600 0 0 

1202 Фармація 7.12020101 Фармація 30 0 5 
5 років 
(англ. 
мова) 

- 

5,5 
років 
(англ. 
мова) 

30400 0 13100 

1202 Фармація 7.12020101 Фармація 30 0 5 
5 років 

(укр. 
мова) 

- 

5,5 
років 
(укр. 
мова) 

29600 0 11130 

1202 Фармація 7.12020101 Фармація 30 0 5 
5 років 

(рос. 
мова) 

- 

5,5 
років 
(рос. 
мова) 

30000 0 11130 

 

Спеціаліст

10
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АБІТУРІЄНТ11
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ
(Продовження. Поч. на стор. 3-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Медичний факультет 

Фізичне виховання 5.01020101 6.010203 Здоров’я 
людини Біологія 2 курс 3 роки 0 25 

Акушерська справа 5.12010105 

Лікувальна справа 5.12010101 

Сестринська справа 5.12010102 

7.12010001 Лікувальна 
справа Біологія 2 курс 5 років 0 25 

Медико-профілактична справа 5.12010103 7.12010003 
Медико-

профілактична 
справа 

Біологія 2 курс 5 років 0 36 

ННІ Медсестринства 

Сестринська справа 5.12010102 6.120101 Сестринська 
справа 

Основи 
сестринської 

справи 
1 курс 1р./2р. 5 45 

Стоматологічний факультет 

Стоматологія 5.12010104 

Стоматологія ортопедична 5.12010106 

Стоматологічна справа 5.12010107 

7. 12010005 Стоматологія Біологія 2 курс 4 роки 0 28 

Фармацевтичний факультет 

Фармація 5.12020101 7. 12020101 Фармація Хімія 2 курс 4 роки 0 70 

 Заочна
Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 
Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 
ННІ Медсестринства 

Сестринська справа 5.12010102 6.120101 Сестринська справа 
Основи 

сестринської 
справи 

1 курс 2 роки 0 800 

 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 2009-2012 рр.; 2 роки – для випускників медичних училищ або коледжів до 2009 р.

* Дані за результатами прийому у 2012 році

ДОДАТОК 4
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 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

Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста (магістра) 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 

Сестринська справа 6.120101 8.12010006 Сестринська справа 

Клінічне 
медсест-  
ринство; 

Іноземна мова 

1 курс 2 роки 0 10 

 
Заочна

Кількість місць* Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста (магістра) 

Назва Код Код Назва 

Фахове 
випробування Курс Термін 

навчання 
За кошти 
державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних осіб 

Сестринська справа 6.120101 8.12010006 Сестринська справа 

Клінічне 
медсест-  
ринство; 

Іноземна мова 

1 курс 2 роки 0 50 

 * Дані за результатами прийому у 2012 році

(Продовження на стор. 12)

* Дані за результатами прийому у 2012 році
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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 2013 РОЦІ

ДОДАТОК 5
до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 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) 

Назва Код 
Квота 

пільгових 
категорій 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Конкурсні 
предмети на 

вибір 

Статус 
предмету 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або 
зарахування на навчання 

поза конкурсом 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія   Профільний 140 

Здоров’я людини  6.010203 
0 

3. Творчий конкурс   124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Біологія 6.040102 

0 

3. Хімія Так  124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Лікувальна справа  7.12010001 
 
 25 

3. Хімія Так  124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Медико-
профілактична 

справа  

7.12010003 
 
 25 

3. Хімія Так  124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Стоматологія   7.12010005 
 
 25 

3. Хімія Так  124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Фармація  7.12020101 
 
 25 

3. Хімія Так  124 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія  Профільний 140 
3. Фізика Так   124 

Клінічна фармація  7.12020102 
 

25 

3. Хімія Так  124 

 Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

Назва Код 
Квота 

пільгових 
категорій 

Перелік конкурсних предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

Конкурсні 
предмети на 

вибір 

Статус 
предмету 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або 
зарахування на навчання 

поза конкурсом 
1. Українська мова та література   124 
2. Біологія Так  Профільний 124 

Сестринська справа 5.12010102 
25 

3. Хімія  Так Профільний 124 

 

(Продовження на стор. 13)

(Продовження. Поч. на стор. 3-11)

ДОДАТОК 8
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» в 2013 році
Прийом іноземців та осіб без громадянства у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

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

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра для іноземних громадян

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання, грн. 

Код Назва Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1201 Медицина 8.12010006 Сестринська справа 10  - 200 2 роки - 2 роки 29600* - 16000* 

 Примітка: * – вартість навчання може змінюватися
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для іноземних громадян

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 
навчання Вартість одного року навчання, грн. 

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.12010001 
 

Лікувальна 
справа 150  6 років - 

українською мовою навчання - 29600*,  
російською мовою – 30400*, англійською 

мовою – 30800* 
- 

1201 Медицина 

7.12010005 Стоматологія 50  5 років  
українською мовою навчання - 31200*,  
російською мовою – 31600*, англійською 

мовою – 34400* 
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АБІТУРІЄНТ13
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ

ДОДАТОК 9
до Правил прийому до державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони

здоров’я України» в 2013 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»

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, обра-

хованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

(Продовження. Поч. на стор. 3-12)

1 106,0 3,5 121,0 6 143,0 8,5 166,8 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 4 124,0 6,5 147,8 9 171,5 11,5 195,2 
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 
2 112,0 4,5 128,8 7 152,5 9,5 176,2 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 5 133,5 7,5 157,3 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   
3 118,0 5,5 138,3 8 162,0 10,5 185,7   

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 

 

  
 

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений
відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», Положення
про Єдину державну електрон-
ну базу з питань освіти, затверд-
женого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня
2011 року № 752, визначає ме-
ханізм подання вступником зая-
ви в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів I-IV рівнів ак-
редитації та їх розгляду держав-
ним вищим навчальним закладом
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охоро-
ни 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 – елект-
ронна заява) – запис, що вно-
ситься вступником в особистому
електронному кабінеті до Єдиної
державної електронної бази з
питань освіти шляхом заповнен-
ня ним у режимі он-лайн елект-
ронної форми на інтернет-сайті
за адресою :  http ://
ez.osvitavsim.org.ua та містить відо-
мості про обраний ним вищий

навчальний заклад і напрям
(спеціальність);
особистий електронний кабінет
вступника – web-сторінка, за до-
помогою якої вступник подає
електронну заяву до вищого на-
вчального закладу та контролює її
статус;
статус електронної заяви - па-
раметр електронної заяви, що вста-
новлюється вищим навчальним
закладом в Єдиній державній елек-
тронній базі з питань освіти та
відображається в особистому елек-
тронному кабінеті вступника.
Параметр «Статус електронної за-
яви» може набувати таких значень:

«заяву подано до ВНЗ» –
підтвердження факту подання
електронної заяви до обраного
вступником вищого навчального
закладу;

«заява потребує уточнення» –
інформація про те, що електрон-
ну заяву прийнято вищим на-
вчальним закладом до розгляду,
але дані стосовно вступника по-
требують уточнення. Після при-
своєння електронній заяві цього
статусу вищий навчальний заклад
зобов’язаний невідкладно наді-
слати вступнику повідомлення з
переліком даних, які потребують
уточнення, та в який спосіб їх не-
обхідно подати;

«заяву зареєстровано у ВНЗ» – (Продовження на стор. 14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1202 Фармація 7.12020101 Фармація 30 5 5 років 5,5 років 
українською мовою навчання - 29600*,  
російською мовою – 30000*, англійською 

мовою – 30400* 

Українсь кою та 
російською 

мовами навчання 
– 11130*, англійсь 
кою мовою – 

13100* 
 Примітка: * – вартість навчання може змінюватися
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для іноземних громадян

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, 
грн. 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна, 
дистанцій
на форма 
навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

1201 Медицина 6.120101 

Сестринська справа 
(навчання за американськими 
програмами, затвердженими 
МОН та МОЗ України) 

20 - - 
 

2 роки 
 

- - 30000* 
    

1201 Медицина 6.120101 

Сестринська справа 
(навчання за американськими 
програмами, затвердженими 
МОН та МОЗ України) 

10 - - 
 

4 роки 
 

- - 30000* 
    

1201 Медицина 6.120101 Сестринська справа    - - 700     - - 2 роки -  16000*   
 Примітка: * – вартість навчання може змінюватися
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  із числа іноземних громадян

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року 
навчання, грн. 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1201 Медицина 5.12010102 Сестринська справа 10  - - 2 роки - - 30000* - - 

 Примітка: * – вартість навчання може змінюватися

інформація про те, що електрон-
ну заяву прийнято вищим навчаль-
ним закладом до розгляду, заве-
дено особову справу вступника з
персональним номером та розпо-

чато процес щодо прийняття
рішення про допуск вступника до
участі у конкурсному відборі;

«власника заяви допущено до
участі у конкурсному відборі» –

інформація про те, що власника
зареєстрованої електронної заяви
допущено до участі у конкурсно-
му відборі;
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«власника заяви не допущено
до участі у конкурсному відборі»
– інформація про те, що власника
зареєстрованої електронної заяви
не допущено до участі у конкурс-
ному відборі на підставі рішення
приймальної комісії. При при-
своєнні електронній заяві цього ста-
тусу вищий навчальний заклад заз-
начає причину відмови;

«заяву скасовано» – подану
електронну заяву скасовано вступ-
ником в особистому електронно-
му кабінеті до моменту встанов-
лення статусу «заяву зареєстрова-
но у ВНЗ» чи «заява потребує
уточнень» або анульовано на-
вчальним закладом за рішенням
приймальної комісії до моменту
встановлення статусу «власника
заяви рекомендовано до зараху-
вання на навчання за кошти дер-
жавного бюджету (фізичних, юри-
дичних осіб)» за умови, що на-
вчальним закладом виявлено
технічну помилку, зроблену під час
внесення даних до Єдиної держав-
ної електронної бази з питань ос-
віти, з обов’язковим зазначенням
причини анулювання. При при-
своєнні цього статусу заява вва-
жається неподаною, а факт такої
подачі анульовується у Єдиній дер-
жавній електронній базі з питань
освіти;

«власника заяви рекомендова-
но до зарахування на навчання за
кошти державного бюджету» –
інформація про проходження
вступником конкурсного відбору
на навчання за кошти державно-
го бюджету. У разі присвоєння
електронній заяві такого статусу
для зарахування на навчання за
кошти державного бюджету
вступник зобов’язаний виконати
вимоги абзацу другого пункту 17.1
розділу XVII Умов прийому до ви-
щих навчальних закладів України
у 2013 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 05 листопа-
да 2012 року № 1244 (далі – Умо-
ви прийому);

«власника заяви рекомендова-
но до зарахування на навчання
за кошти фізичних, юридичних
осіб» – інформація про проход-
ження вступником конкурсного
відбору на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб. У разі
присвоєння електронній заяві та-
кого статусу для зарахування на
навчання за кошти фізичних, юри-
дичних осіб вступник зобов’яза-
ний виконати вимоги абзацу дру-
гого пункту 17.1 розділу XVII Умов
прийому;

«власника заяви виключено із
списку рекомендованих до зара-
хування на навчання» – інформа-
ція про те, що вступник втратив
право бути зарахованим на на-
вчання до обраного вищого на-
вчального закладу у зв’язку з не-
виконанням вимог  Умов прийо-
му або їх порушенням,
зарахуванням на навчання до

іншого навчального закладу тощо.
При встановленні заяві такого ста-
тусу вищий навчальний заклад
обов’язково зазначає причину вик-
лючення;

«власника заяви зараховано на
навчання до ВНЗ» – інформація
про те, що наказом про зараху-
вання на навчання вступника за-
раховано до вищого навчального
закладу.

1.3. ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» подає
не пізніше ніж до 01 березня до
Єдиної державної електронної
бази з питань освіти (далі – Єдина
база) такі відомості:
перелік напрямів (спеціальнос-
тей), за якими вищий навчальний
заклад оголошує прийом на на-
вчання, із зазначенням структурних
підрозділів (факультетів, інститутів
тощо), на яких ведеться підготов-
ка за кожним напрямом (спеціаль-
ністю);
ліцензовані обсяги за кожним
напрямом (спеціальністю) для кож-
ного освітньо-кваліфікаційного
рівня з розподілом за структурни-
ми підрозділами (факультетами,
інститутами тощо), на яких ведеть-
ся підготовка.

II. Подання електронної
заяви
2.1. Електронну заяву можуть
подати вступники, які беруть участь
у конкурсному відборі на основі
атестата про повну загальну серед-
ню освіту, сертифіката (сертифі-
катів) зовнішнього незалежного
оцінювання, виданого у 2013 році,
або сертифікатів чи їх дублікатів за
2012, або 2011, або 2010, або 2009,
або 2008 рік з конкурсних пред-
метів, визначених Умовами прийо-
му та правилами прийому до ДВНЗ
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охорони
здоров’я України», та не мають
підстав для особливих умов зара-
хування. Прізвище, ім’я, по бать-
кові вступника у сертифікатах зов-
нішнього незалежного оцінюван-
ня різних років повинно збігатися
з прізвищем, іменем, по батькові
вступника в атестаті про повну за-
гальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної
заяви вступник повинен зареєст-
руватись на інтернет-сайті за ад-
ресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник
подає такі дані:
адресу електронної пошти, до
якої має доступ вступник;
номер, пін-код та рік отриман-
ня сертифіката зовнішнього неза-
лежного оцінювання;
серію та номер атестата про по-
вну загальну середню освіту.

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, що зазна-

чені у сертифікаті зовнішнього не-
залежного оцінювання та в атес-
таті про повну загальну середню
освіту, дані про які знаходяться в
Єдиній базі, вступник отримує логін
та пароль для доступу до особис-
того електронного кабінету.
У разі втрати логіна та пароля
вступник може відновити їх за
умови звернення до служби тех-
нічної підтримки адміністратора
Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого елек-
тронного кабінету вступник отри-
мує після введення свого логіна та
пароля на інтернет-сайті за адре-
сою: 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 мобі-
льний, із зазначенням телефонних
кодів), номер та дату видачі ме-
дичної довідки за формою № 086-
о, середній бал додатка до атеста-
та про повну загальну середню
освіту, визначений відповідно до
пункту 7.4 розділу VII Умов прийо-
му, та обирає вищий навчальний
заклад і напрям (спеціальність).
Крім того, вступник в особисто-
му електронному кабінеті може
внести дані щодо інших власних
сертифікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання.

2.8. Подана вступником елект-
ронна заява відразу відображаєть-
ся у розділі Єдиної бази, до якого
має доступ вищий навчальний зак-
лад, обраний вступником. У мо-
мент подання електронна заява
отримує статус «Заяву подано до
ВНЗ».

2.9. Подана електронна заява
може бути скасована вступником
в особистому електронному кабі-
неті до моменту отримання стату-
су «Заяву зареєстровано у ВНЗ»
або «Заява потребує уточнення».
При цьому електронній заяві вста-
новлюється статус «Заяву скасова-
но». Така заява вважається непо-
даною, а факт такої подачі в Єдиній
базі не враховується.

2.10. Електронна заява, яка про-
тягом 48 годин з моменту подан-
ня вступником не отримала іншо-
го статусу, ніж «Заяву подано до
ВНЗ», автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд
електронної заяви приймаль-
ною комісією ДВНЗ «Терно-
пільський державний медич-
ний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства
охорони здоров’я України»

3.1. ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського Міністерства
охорони здоров’я України» не
пізніше ніж до 01 березня призна-
чає уповноважену особу прий-
мальної комісії з питань прийнят-
тя та розгляду електронних заяв
(далі – уповноважена особа), яка
є відповідальною за вчасне прий-
няття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відпо-

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» У 2013 РОЦІ
(Закінчення. Поч. на стор. 3-13) відає за прийняття до розгляду

електронних заяв, що відображені
в розділі Єдиної бази, до якого
має доступ вищий навчальний
заклад, протягом трьох годин
після їх надходження, але не
пізніше ніж до кінця поточного
робочого дня.

3.3. Визначення статусу електрон-
ної заяви, що прийнята до розг-
ляду, здійснюється приймальною
комісією ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського Міністер-
ства охорони здоров’я України»
протягом 24 годин з часу її прий-
няття і відображається в особисто-
му кабінеті вступника із значення-
ми: «Заяву зареєстровано у ВНЗ»
або «Заява потребує уточнень».
При встановленні електронній
заяві статусу «Заява потребує уточ-
нень» уповноважена особа не-
відкладно вносить до відповідно-
го розділу Єдиної бази вичерпний
перелік даних, що потребують
уточнення, із зазначенням спосо-
бу та дати, до якої їх необхідно
подати. Внесені дані відобража-
ються в особистому електронно-
му кабінеті вступника. Після уточ-
нення вступником необхідних да-
них уповноважена особа змінює
статус електронної заяви вступни-
ка на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

3.4. На підставі рішення прий-
мальної комісії університету про
допущення чи недопущення
вступника до участі у конкурсно-
му відборі для вступу до ДВНЗ
«Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охорони
здоров’я України» уповноважена
особа встановлює один з таких ста-
тусів електронної заяви вступника:
«Власника заяви допущено до
участі у конкурсному відборі»,
«Власника заяви не допущено до
участі у конкурсному відборі».

3.5. При виявленні університетом
технічної помилки, зробленої під
час внесення даних до Єдиної бази,
за рішенням приймальної комісії
ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського Міністерства охорони
здоров’я України» електронну за-
яву може бути анульовано до мо-
менту встановлення статусу «Влас-
ника заяви рекомендовано до за-
рахування на навчання за кошти
державного бюджету (фізичних,
юридичних осіб)» з обов’язковим
зазначенням причини анулюван-
ня. При цьому електронній заяві
встановлюється статус «Заяву ска-
совано». Така заява вважається не-
поданою, а факт такої подачі у
Єдиній базі не враховується.

3.6. Уповноважена особа змінює
статус електронної заяви вступни-
ка, який пройшов конкурсний
відбір та до якого приймальною
комісією прийнято рішення про
рекомендацію до зарахування на
навчання відповідно до розділу XVI
Умов прийому, зі статусу «Власни-
ка заяви допущено до участі у кон-

курсному відборі» на статус «Влас-
ника заяви рекомендовано до за-
рахування на навчання за кошти
державного бюджету».
Для електронних заяв, поданих
вступниками, відносно яких рішен-
ня про рекомендацію до зараху-
вання на навчання за кошти дер-
жавного бюджету приймальною
комісією не прийнято, встанов-
люється статус «Власника заяви
рекомендовано до зарахування на
навчання за кошти фізичних, юри-
дичних осіб».
Зміна статусу електронної заяви
вступника здійснюється не пізніше
ніж до 12 години дня, в який прий-
мальною комісією прийнято таке
рішення.
При коригуванні списку реко-
мендованих до зарахування
згідно з розділом XVIII Умов
прийому раніше отриманий ста-
тус розгляду електронних заяв
вступників зі статусу «Власника
заяви рекомендовано до зараху-
вання на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб» в
строки, встановлені пунктом 16.2
розділу XVI Умов прийому, може
бути змінено на статус «Власника
заяви рекомендовано до зараху-
вання на навчання за кошти дер-
жавного бюджету».

3.7. Вступник, статус електронної
заяви якого встановлено як «Влас-
ника заяви рекомендовано до за-
рахування на навчання за кошти
державного бюджету» або «Влас-
ника заяви рекомендовано до за-
рахування на навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб», зобо-
в’язаний виконати вимоги абзацу
другого пункту 17.1 розділу XVII
Умов прийому.

3.8. Після виконання вступником
вимог, передбачених пунктом 3.7
цього розділу, ректор ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевсько-
го Міністерства охорони здоров’я
України» на підставі рішення прий-
мальної комісії про рекомендуван-
ня на зарахування для навчання
видає наказ про зарахування на
навчання такого вступника. Упов-
новажена особа змінює статус елек-
тронної заяви вступника на «Влас-
ника заяви зараховано на навчан-
ня до ВНЗ».

3.9. У разі невиконання вступ-
ником, електронна заява якого
отримала статус «Власника заяви
рекомендовано до зарахування на
навчання за кошти державного
бюджету» або «Власника заяви
рекомендовано до зарахування на
навчання за кошти фізичних, юри-
дичних осіб», вимог, передбаче-
них пунктом 3.7 цього розділу,
рішення про рекомендування
його на зарахування анулюється
приймальною комісією вищого на-
вчального закладу. На підставі цьо-
го уповноважена особа змінює ста-
тус електронної заяви вступника на
статус «Власника заяви виключе-
но із списку рекомендованих до
зарахування на навчання».

http://ez.osvitavsim.org.ua
http://ez.osvitavsim.org.ua
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15 квітня виповнюється 70 років
відомому українському морфоло-
гу, доценту кафедри анатомії лю-
дини ТДМУ ім. І.Я. Горбачевсько-
го Богданові Володимировичу
Голоду. Народився Богдан Воло-
димирович в селищі Підволочиськ,
де й здобув середню освіту, зго-
дом вступив на навчання до Тер-
нопільського державного медич-
ного інституту.

1971 рік став знаковим для мо-
лодого студента. Він отримав дип-
лом лікаря за спеціальністю «ліку-
вальна справа» та Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР був
нагороджений медаллю «За тру-
дову доблесть» як командир об-
ласного штабу студентських бу-
дівельних загонів та за відмінне
навчання й громадську роботу.
Богдан Володимирович був
першим аспірантом тоді ще мо-
лодого новопризначеного за-
відувача кафедри, професора
Володимира Георгійовича Ко-
вешнікова. Після закінчення аспі-
рантури на кафедрі анатомії
людини Голод Б.В. успішно за-
хистив дисертацію на тему: «Вли-
яние нарушения функций вести-
булярного аппарата на рост и

НАУКОВЕЦЬ, ПЕДАГОГ, ЯКИЙ НЕ ЗГУБИВ
НА ЖИТТЄВИХ ДОРОГАХ ЧУЙНОСТІ ДУШІ

15 квітня виповнюється 70
років доценту кафедри ана-
томії ТДМУ Богдану Володи-
мировичу ГОЛОДУ.
Вельмишановний Богдане Во-

лодимировичу!
Сердечно вітаємо Вас з 70-

літтям!
У стінах університету Ви здо-

були вищу медичну освіту, успі-

шно пройшли 42-літній трудо-
вий шлях від аспіранта до до-
цента кафедри анатомії.
Колектив університету глибо-

ко поважає й щиро шанує Вас
як відомого науковця, досвідче-
ного педагога та вихователя сту-
дентської молоді за багаторічну
невтомну працю, високий про-
фесіоналізм, сумлінне виконання

своїх службових і громадських
обов’язків.
Ви впродовж 20 років були

завучем кафедри, 10 років керу-
вали виконанням госпдоговірної
наукової тематики, 20 років очо-
лювали відділ науково-медичної
інформації.
Усім пам’ятна Ваша активна

громадська діяльність, зокрема,

командиром обласного штабу
студентських будівельних за-
гонів, а також у профкомі – спо-
чатку студентському, а відтак –
працівників інституту.
Ваша праця відзначена меда-

лями «За трудову доблесть» і
«Ветеран праці».
Ваші порядність, праце-

любність, уважне ставлення до

людей, прагнення робити добро
заслуговують найвищої оцінки і
є прикладом для наслідування
новими поколіннями студентів,
молодих лікарів і викладачів
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Богдане Володимировичу,
доброго здоров’я, невичерпно-
го творчого натхнення, нових
успіхів у Вашій благородній
діяльності, добробуту, людсько-
го тепла, душевного спокою,
родинного благополуччя й за-
тишку, активного та щасливого
довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

формообразование длинных
трубчатых костей конечности»
й отримав науковий ступінь кан-
дидата медичних наук.
Одночасно Богдан Володими-
рович обіймав посаду голови
профкому студентів інституту,
працював керівником обласно-
го штабу будівельних загонів і
тренував збірну команду з во-
лейболу, яка неодноразово зай-
мала призові місця на обласних
та республіканських змаганнях.

1988 р. Б.В. Голоду присвоєно
звання доцента, а 1995 року
його перевели на посаду про-
фесора кафедри. Працюючи
асистентом, старшим виклада-
чем, доцентом, професором ка-
федри анатомії людини, Б.В. Го-
лод вивчав структурно-мета-
болічні зміни кісткової системи,
морфо-функціональні особли-
вості легень при важкій опіковій
травмі в умовах сорбційної де-
токсикації. Протягом 10 років
керував госпдоговірною темою,
де вивчали новостворені хімічні
речовини й затверджували на
них токсикологічні паспорти.
Богдан Володимирович є авто-
ром понад 120 наукових публі-

кацій та двох навчальних по-
сібників для студентів вищих на-
вчальних медичних закладів. Брав
активну участь у Міжнародному
теріологічному конгресі (Москва,
1974), Всесоюзному з’їзді ана-
томів, гістологів, ембріологів та
топографоанатомів (Ташкент,
1975), був одним з організаторів
проведення на кафедрі міжна-
родних, всесоюзних, республі-
канських наукових форумів
(1975-1996 рр.). Б.В. Голод про-

тягом 20-ти років керував
відділом наукової медичної
інформації інституту, академії, був
завідувачем навчального підроз-
ділу кафедри анатомії людини.
Трудова діяльність Богдана
Володимировича відзначена ме-
даллю «Ветеран праці», числен-
ними подяками, грамотами ад-
міністрації університету та міської
ради Тернополя.
Під керівництвом Богдана Во-
лодимировича був реставрова-
ний та оновлений навчально-
науковий музей кафедри. Тут
повністю обладнані розділи екс-
позиції препаратів з остеоартро-
синдесмології, спланхнології,
ангіоневрології та периферичної
і центральної нервових систем.
На особливу увагу заслуговує
розділ з тератології «Вади роз-
витку у дітей», в якому доклад-
но описані оригінальні препара-
ти, отримані з клінічних закладів
міста Тернополя.
Незважаючи на всі складнощі
та життєві випробування, Богдан
Володимирович завжди зали-
шався доброю, порядною та
енергійною людиною. Ретельний
у роботі, виважений та делікат-

Парасковія ФЛЕКЕЙ,
доцент кафедри анатомії

ний у стосунках з колегами, чуй-
ний та доброзичливий до сту-
дентів, Богдан Володимирович
щедро ділиться своїми знання-
ми, вміє дати мудру пораду, зав-
жди відкритий до людей.
Співробітники та студенти гли-
боко поважають і шанують Бог-
дана Володимировича як науко-
вця й талановитого педагога,
який не згубив на тернистих
життєвих дорогах вразливості та
чуйності душі, знає силу слова й
навчає ним молоде покоління.
Нехай сторицею повернуться до
Вас, Богдане Володимировичу,
роздана й подарована іншим
доброзичливість, щирість та лю-
бов! Невичерпного творчого
натхнення та доброго здоров’я
Вам на многії літа.
Колектив кафедри анатомії

людини, ННІ морфології, праці-
вники і студенти ТДМУ щиро
вітають Богдана Володимирови-
ча з 70-літнім ювілеєм, бажають
доброго здоров’я, родинного
благополуччя, активного та щас-
ливого довголіття!

1 квітня виповнилося 70
років доцентові кафедри аку-
шерства та гінекології №1
ТДМУ Володимирові Михай-
ловичу ФЛЕХНЕРУ.
Вельмишановний Володимире

Михайловичу!
Сердечно вітаємо Вас з 70-

літтям!
У стінах університету Ви здобу-

ли вищу медичну
освіту, а згодом,
після 9 років прак-
тичної лікарської
роботи , успішно
пройшли понад
38-літній трудовий
шлях спочатку аси-
стента, а останні 29
років – доцента
кафедри акушер-
ства та гінекології.
Колектив універ-

ситету глибоко по-
важає й щиро
шанує Вас як відо-
мого науковця, ви-
сококваліфіковано-
го клініциста-аку-
шера-гінеколога, досвідченого
педагога та вихователя студентсь-
кої молоді за багаторічну невтомну
працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх службо-
вих і громадських обов’язків.
Яскравим проявом високого

професіоналізму була, зокрема,
Ваша робота начальником мед-
пункту під час ліквідації земле-
трусу в Ташкенті.
Усім пам’ятна Ваша активна

громадська діяльність як курато-
ра студентських груп, організа-
тора виховного процесу на п’я-
тому курсі медичного факульте-
ту ,  популярного лектора
товариства «Знання», учасника
інститутських просвітницьких
бригад, які виступали в трудо-
вих колективах області.
Ваші порядність , праце-

любність, уваж-
не ставлення до
людей , праг-
нення робити
добро заслуго-
вують найвищої
оцінки і є при-
кладом для на-
слідування но-
вими поколін-
нями студентів,
молодих лікарів
і викладачів.
Ваша праця

відзначена зна-
ком «Відмінник
охорони здоро-
в’я», визнанням
«Людина року

Тернопілля-2011».
Бажаємо Вам, вельмишанов-

ний Володимире Михайловичу,
доброго здоров’я, невичерпно-
го творчого натхнення, нових
успіхів у Вашій благородній діяль-
ності, добробуту, людського теп-
ла, душевного спокою, родинно-
го благополуччя й затишку, ак-
тивного та щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

9 квітня відзначає ювілей-
ний день народження до-
цент кафедри фармацев-
тичної хімії ТДМУ  Надія
Андріївна ВАСИЛИШИН.
Вельмишановна
Надіє Андріївно!
Сердечно вітаємо Вас з юві-

лейним днем народження!
Після закінчення Львівського

державного університету імені
І.Я.Франка, періоду роботи вчи-
телем хімії в середній школі
Ваша трудова діяльність пов’я-
зана з Тернопільським медуні-
верситетом імені І.Я.Горбачевсь-
кого, в стінах якого Ви успішно
пройшли шлях від викладача
підготовчого відділення, ме-
дичного коледжу до доцента
кафедри фармацевтичної хімії.

 Колектив університету гли-
боко поважає і щиро шанує

11 квітня відзначає юві-
лейний день народження
Марія Зіновіївна САМПАРА.
Вельмишановна Маріє Зіно-

віївно!
Сердечно вітаємо Вас з юві-

лейним днем народження!
У стінах університету Ви ус-

п ішно  пройшли  трудовий
шлях  лаборанта  споча тку
міжкафедральної науково-
клінічної лабораторії, а остан-
німи роками – кафедри орто-
педичної стоматології, викону-
вали одну з найважливіших
ділянок роботи – забезпечен-

Вас як науковця, досвідченого
педагога і вихователя студен-
тської молоді за багаторічну
невтомну працю, високий про-

ня висококваліфікованих діаг-
ностичних і наукових дослід-
жень.
Глибоко поважаємо й ша-

нуємо Вас за багаторічну не-
втомну працю, високий про-
фесіоналізм, сумлінне вико-
нання своїх службових обов’яз-
ків.
Ваші  порядні сть ,  праце -

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оцін-
ки і є прикладом для насліду-
вання.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

на Маріє Зіновіївно, доброго
здоров’я, невичерпного твор-
чого натхнення, нових успіхів
у Вашій благородній діяль-
ності, добробуту , людського
тепла, душевного спокою, ро-
динного благополуччя й за-
тишку, довгих років радісного
та щасливого життя.
Нехай не згасає молодість

душі, бадьорий настрій, неви-
черпний оптимізм, щедро ко-
лоситься Ваша життєва нива!

Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

фесіоналізм, сумлінне виконан-
ня своїх службових і громадсь-
ких обов’язків.
Ваші  порядні сть ,  праце -

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої
оцінки і є прикладом для на-
слідування новими покоління-
ми студентів, молодих лікарів і
викладачів
Бажаємо Вам, вельмишанов-

на Надіє Андріївно, доброго
здоров’я, невичерпного твор-
чого натхнення, нових успіхів
у Вашій благородній діяль-
ності, добробуту , людського
тепла, душевного спокою, ро-
динного благополуччя й за-
тишку, активного та щасливо-
го довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського
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РУБРИКУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР БОРИС РУДИК

МУДРОСЛІВ’Я

1. Жінка.  2. Астрея.  3. Бегонія.  4. Єва.  5. Євшан. 6. Арфа.  7. Шеф.  8. Ара.  9. Етна.  10. Ерато. 11. Ляк.  12. Ткаля.
13. Азот.  14. Торт.  15. Ной.  16. Камасія.  17. Зять.  18. Як.  19. Гамбург.  20. Ля.  21. Ятір.  22. Мак.  23. Ар.  24. Ліки.
25. Бринза.  26. Красилів.  27. Данте.  28. Ан.  29. Аз.  30. Яр.  31. Анна.  32. Сенполія. 33. «Сон».  34. Ніоба.  35. Ікс.
36. Бал.  37. НЛО.  38. Одарка. 39. Троянда.  40. Соломія.  41. Тесло.  42. ДОК.  43. Олія.  44. Ода.  45. СВ.  46. Дур.
47. Ікло.  48. Бог.  49. Гас.  50. Кін.  51. Ма.  52. Фрак.  53. Фа.  54. Пальма.  55. Ліс.  56. Ура.  57. Ксенія.  58. Каса.
59. Кіт.  60. Танк.  61. Село.  62. Котлета.  63. Еол.  64. Акр.  65. Скелет.  66. ООН.   67. Хна.  68. Льолек.  69. Етан.
70. «Ох».  71. Ямб.  72. Омлет.  73. Талон.  74. Лан.  75. На.

1. Пасха

3. Символ
українсь-
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Йоко...

60.
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ва
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33.

26.

61.

40.

Богу молися, але лікаря поклич
при хворобі.
Бажання схуднути має вини-
кати до їжі, а не після неї.
Від помірної їжі – сила, а від
надмірної – могила.
Вже зуби хитаються, а він все
ще розуму не набрався.
Виживає той, хто вміє адапту-
ватися до зовнішніх змін.
Добре їсти, довго спати, Бог
здоров’я має дати.
Дурного можна обманювати

17 квітня відзначає ювілей-
ний день народження ветеран
ТДМУ Валентина Семенівна
ГАЛУШКОВА.
Вельмишановна Валентино

Семенівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілей-

ним днем народження!
У стінах університету Ви прой-

шли 20-літній трудовий шлях
бібліотекаря одного з найважли-
віших підрозділів вищого на-
вчального закладу – бібліотеки,
стали бібліографом вищої квалі-
фікації.
Глибоко поважаємо й шанує-

мо Вас за багаторічну невтомну

ВІДДІЛ ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
серед студентів 4-го та 5-го
курсів медичного факультету на
проходження літньої виробни-
чої практики у Республіці
Польща, м. Вроцлав (4 тижні).
Вимоги до претендентів:
– успішне навчання (довідка
з деканату про середній бал ус-
пішності за всі роки навчання,
який не повинен бути нижче 8)
– 20 балів;

– досвід роботи в лікувально-
профілактичних дитячих закла-
дах (підтверджений відповідни-
ми документами) – 20 балів;

– знання  англ ійської та
польської мов – 20 балів;

– участь у програмах «Сту-
дентська наука і профорієнтаці-
йне навчання», «Студент – май-
бутній фахівець високого рівня
кваліфікації» (підтверджених
документально) – по 20 балів за
кожну програму, в наукових
гуртках на клінічних кафедрах
(підтверджених документально)
– 10 балів;

– участь у громадській та куль-
турній роботі університету (довід-
ка заступника проректора з на-

уково-педагогічної роботи та
соціальних питань, доц. О.М.
Олещук) – 5 балів.

***
Відділ виробничої практи-

ки Тернопільського державно-
го медичного університету
імені І.Я.Горбачевського ого-
лошує конкурс серед студентів
4-го та 5-го курсів медичного
факультету на проходження
літньої виробничої практики у
Словацькій Республіці (4
тижні), та у Республіці Чехія (4
тижні).
Вимоги до претендентів:
– успішне навчання (довідка
з деканату про середній бал ус-
пішності за всі роки навчання,
який не повинен бути нижче 8)
– 20 балів;

– досвід роботи в лікувально-
профілактичних дитячих закла-
дах (підтверджений відповідни-
ми документами) – 20 балів;

– знання англійської мови –
20 балів;

– участь у програмах «Сту-
дентська наука і профорієнтаці-
йне навчання», «Студент – май-
бутній фахівець високого рівня
кваліфікації» (підтверджених
документально) – по 20 балів за
кожну програму, в наукових
гуртках на клінічних кафедрах
(підтверджених документально)
– 10 балів;

– участь у громадській та куль-
турній роботі університету (до-
відка заступника проректора з

науково-педагогічної роботи та
соціальних питань, доц. О.М.
Олещук) – 5 балів.

***
Відділ виробничої практи-

ки Тернопільського державно-
го медичного університету
імені І.Я.Горбачевського ого-
лошує конкурс серед студентів
4-го та 5-го курсів медичного
факультету на проходження
літньої виробничої практики в
Росії, м. Кіров (4 тижні).
Вимоги до претендентів:
– успішне навчання (довідка
з деканату про середній бал ус-
пішності за всі роки навчання,
який не повинен бути нижче 8)
– 20 балів;

– досвід роботи в лікувально-
профілактичних дитячих закла-
дах (підтверджений відповідни-
ми документами) – 20 балів;

– знання англійської та росій-
ської мов – 20 балів;

– участь у програмах «Студен-
тська наука і профорієнтаційне
навчання», «Студент – майбутній
фахівець високого рівня кваліфі-
кації» (підтверджених докумен-
тально) – по 20 балів за кожну
програму, в наукових гуртках на
клінічних кафедрах (підтвердже-
них документально) – 10 балів;

– участь у громадській та куль-
турній роботі університету (до-
відка заступника проректора з
науково-педагогічної роботи та
соціальних питань, доц. О.М.
Олещук) – 5 балів.

багато разів, а розумного лише
один раз.
Здоров’я в аптеці не купиш, і
в сусіда не позичиш.
Здоровому бідняку й багаті
заздрять.
Здоров’я не купиш, а платити
за нього доводиться.
Здорове серце дорожче золо-
та.
І німий, упадаючи біля жінки,
багато чого хоче сказати.
Менше знаєш – міцніше спиш.

Невиліковні хронічні хворо-
би – основа сучасної медици-
ни.
Наші ліки часто в нас самих.
Розумний запобігає хворобі, а
не лікується від неї.
Розумний той, хто перший за-
мовкне.
Що не можна вилікувати, тре-
ба терпіти.
Якби не мерли , то і небо
підперли.
Якщо йолоп, то на все життя.

працю, високий професіоналізм,
сумлінне виконання своїх служ-
бових обов’язків.
Ваші порядність , праце-

любність, уважне ставлення до
людей, прагнення робити доб-
ро заслуговують найвищої оці-
нки і є прикладом для насліду-
вання.
Бажаємо Вам, вельмишанов-

на Валентино Семенівно, добро-
го здоров’я, людського тепла,
душевного спокою, добробуту,
родинного благополуччя та за-
тишку, щасливого довголіття.
Ректорат ТДМУ
імені І.Я. Горбачевського

ВІТАЄМО!

ЗДОРОВОМУ БІДНЯКУ Й БАГАТІ ЗАЗДРЯТЬ


