ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ”

НАКАЗ

“ ___ ”__________ 2018 р.

№ _____

Про затвердження рішень Вченої ради

Н А К А З У Ю:
1.

Затвердити рішення Вченої ради від 04 грудня 2018 року з питань:

1.1. Науково-дослідна робота молодих вчених та студентів і шляхи її
поліпшення (додаток 1).
1.2. Публікаційна активність викладачів університету у журналах, що
цитуються науковометричними базами Scopus та Web of Science (додаток 2).
2.

Затвердити звіти виконання держбюджетних тем:

- «Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної
реактивності в умовах експериментального канцерогенезу» 2016-2018 рр.
- «Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми
та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими
клітинами» 2016-2018 рр.
- «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення
діагностики і терапії лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі
в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій
інфекції» 2017-2019 рр.
3.

Затвердити і ввести в дію:

- «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему
внутрішнього забезпечення якості) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»;
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- «Положення про оцінювання залишкових знань студентів ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України»у формі комплексних контрольних робіт;
«Положення про механізм формування та створення (засновування)
сталого фонду (ендавменту) в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».
-

4.

Канцелярії довести наказ до відома працівників.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи проф. А.Г. Шульгая.

Ректор

М. Корда

ПОГОДЖЕНО:
проректор з науково-педагогічноїї роботи

А. Шульгай

в.о. начальника юридичного відділу

Н. Цпін

завідувач канцелярії

Т. Бунт

Герасимюк 25-49-02

Додаток 1

РІШЕННЯ
вченої ради від 4 грудня 2018 року з питання
«Науково-дослідна робота молодих вчених та студентів і шляхи її
поліпшення»
1. З метою активізації наукової роботи студентів рекомендувати кафедрам,
на яких виконується науково-дослідна робота, обов’язково включати студентівучасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання» та
«Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» і молодих вчених як
офіційних виконавців.
Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники НДР
Термін виконання: постійно
Контроль: проректор з наукової роботи
2. Залучати до активної співпраці з Студентським науковим товариством
студентів-іноземців та молодих вчених.
Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків
кафедр
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наукової роботи
3. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у ХХІІІ
Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених, а також у
наукових форумах інших ВНЗ.
Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків
кафедр
Термін виконання: до 5.04.2019 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
4. Зобов´язати учасників програм «Студентська наука і профорієнтаційне
навчання» та «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» усно
презентувати результати своїх наукових робіт на ХХІІІ Конгресі студентів та
молодих вчених.
Відповідальні: голова ради СНТ, куратори студентських наукових гуртків
кафедр
Термін виконання: до квітня 2019 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
5. Залучати студентів-науковців університету до участі у міжнародних
програмах обміну, брати активну участь у наукових конференціях, форумах,
семінарах; розробляти і подавати спільні заявки на участь в конкурсах, грантах з
іншими ВНЗ і організаціями.
Відповідальні: відділ міжнародних зв´язків, рада СНТ
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наукової роботи
6. Провести відбір студентських наукових робіт для участі у стипендіальній
програмі «Завтра.UA».
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ
Термін виконання: до 30 листопада 2018 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
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7. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, провести І тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ
Термін виконання: грудень 2018 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
8. Забезпечити розсилку студентських наукових робіт (переможців І туру)
для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ
Термін виконання: січень 2019 р.
Контроль: проректор з наукової роботи
9. Забезпечити оцінювання рівня володіння іноземною мовою студентівучасників студентських наукових програм та їх сертифікацію.
Відповідальні: голова ради СНТ
Термін виконання: протягом року
Контроль: проректор з наукової роботи
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Додаток 2
РІШЕННЯ
вченої ради від 4 грудня 2018 року з питання
«Публікаційна активність викладачів університету у журналах, що
цитуються науковометричними базами Scopus та Web of Science»
1.
Продовжити роботу щодо стимулювання публікацій результатів
наукових досліджень, виконаних в університеті, у вітчизняних та іноземних
часописах, що включені у наукометричні бази Scopus та Web of Science:
забезпечити публікацію кожним доктором наук статей, відповідно до рішення
вченої ради №6 від 28.11.2017 року у журналах, які включені у WoS SCIE (Science
Citation Index Expanded) та SSCI (Social Science Citation Index) та Scopus.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ,
завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій.
Термін виконання: протягом року.
2.
Внести зміни до «Положення про стимулювання публікаційної
активності викладачів університету» у напрямку збільшення коефіцієнту
розрахунку розміру премії за публікування статей у журналах, що цитуються
наукометричними базами Scopus та Web of Science.
Відповідальні: проректор з наукової роботи.
Термін виконання: до 31 грудня 2018 року.
3.
При укладанні Контракту з науково-педагогічним працівником на
наступний термін, враховувати його публікаційну активність у журналах, що
включені у WoS SCIE (Science Citation Index Expanded) та SSCI (Social Science
Citation Index) та Scopus.
Відповідальні: проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: постійно.
4.
Забезпечити інтернаціоналізацію наукової та інноваційної діяльності
та формування міжнародних дослідницьких колективів, проведення стажування у
закордонних наукових центрах, з метою підготовки спільних публікацій
результатів наукових досліджень у провідних закордонних журналах.
Відповідальні: проректор з наукової роботи, відділ міжнародних зв’язків
Термін виконання: протягом року.
5.
Науковцям університету слідкувати та упорядковувати свої Scopusпрофілі (привести у відповідність прізвища, відповідну афіліацію).
Відповідальні: науково-педагогічні працівники університету
Термін виконання: протягом року.

