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ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання Вченої Ради
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
від 25.04.2017 року
Присутні 69 членів Ради з 85.
Голова засідання: Голова Вченої Ради, ректор університету,
Заслужений діяч науки і техніки України,
д.мед.н., професор Рожко Микола Михайлович
Секретар засідання: Вчений секретар Ради, к.мед.н., доцент
Багрій Микола Миколайович
СЛУХАЛИ: Про затвердження критеріїв оцінки науково-педагогічної діяльності
здобувачів вчених звань (згідно наказу Міністерства освіти і науки України 14.01.2016
№13 зі змінами від 06.02.2017 №174 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22.02.2017).
ВИСТУПИЛИ: Ректор університету Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н.,
професор Рожко Микола Михайлович; перший проректор університету, д.біол.н.,
професор Ерстенюк Ганна Михайлівна, Вчений секретар Ради, к.мед.н., доцент
Багрій Микола Миколайович.
УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні критерії оцінки науково-педагогічної діяльності
здобувачів вченого звання професора.
Вчене звання професора присвоюється працівникам вищого навчального закладу, у тому
числі післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною
спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:
1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого
наукового співробітника);
3) які мають стаж роботи не менше ніж 10 років на посадах асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника)
кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого
навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його
заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з
погодинною оплатою;

4) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної
освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (ЄС), або кваліфікаційні
документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих
мов, або не менше як 10 моноавторських праць, які опубліковані англійською мовою у
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та
не є перекладами з інших мов;
5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі,
науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації
економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та/або ЄС, або є (чи були)
керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають
відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
6) які мають:
• 5 і більше наукових статтей (з них 3 моноавторські), оприлюднені після захисту
докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних)
рецензованих фахових виданнях;
• 5 і більше навчально-методичних праць, оприлюднених після захисту докторської
дисертації: статті у фахових виданнях (з них 3 моноавторські) та/або підручники,
навчально-методичні посібники з грифом МОЗ, МОН України;
• не менше 2 публікацій (статтей), які опубліковані після захисту докторської
дисертації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або
Web of Science, та які не є перекладами з інших мов;
• наявність 5 і більше виступів на науково-навчально-методичних конференціях
після захисту докторської дисертації впродовж останніх 2 років;
• проведення не менше 2 відкритих лекцій різної тематики після року перебування
на посаді в.о. професора;
7) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка
входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком
кафедри вищого навчального закладу.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на Вченого секретаря університету.
Рішення прийнято одноголосно
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