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ПОРЯДОК
нризиачсния премії імені Івана Горбачевського у Тернопільському 
паціопальиому медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок призначення премії імені Івана Горбачевського у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (надалі 
-  Порядок) розроблений відповідно до Статуту Університету та виплачується 
відповідно до вимог Положення про преміювання працівників Тернопільського 
національноі'о медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.
1.2. Премія імені Івана Горбачевськоіо (далі -  Премія) призначаєтіюя науковцям 
Університету за розвиток наукового погенціалу Університету, підвищення його 
рейтингу та популяризацію в Україні і за кордоном.
1.3. Премія призначається за:

1) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем теоретичної 
медицини та фармації;
2) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем клінічної медицини 
та стоматології;
3) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем суспільних та 
гуманітарних дисциплін.

1.4. Для визначення переможців оголошується конкурс в газеті «Медична академія» 
та на офіційному веб-сайті Університету.
1.5. У конкурсі можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше п'яти).
1.6. Премія призначається один раз на рік до дня народження Івана 
Яковича Горбачевського -  15 травня.

2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ
2.1. Основними показниками для призначення Премії є;

2.1.1. Результати завершеного науковог'о дослідження;
2.1.2. Цикли наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України іа 
закордоном, що входять до наукометричних баз Scopus та Web оГ Science;
2.1.3. Відзнаки на всеукраїнських та міжнародних наукоїшх форумах;
2.1.4. Отримання та комерціалізація патепгів на винаходи;



2.1.5. Презентація своїх наукових розробок за кордоном.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ
3.1. в  науковий відділ Університету науково-педагогічним працівником, що бажає 
отримати Премію, подаються такі документи;
-  рішення кафедри (лабораторії) оформлене протоколом про висунення 
претендента (претендентів) на преміювання;
-  обгрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й 
коротку анотацію (не більше З сторінок);
-  рукопис наукової роботи або опубліковану наукову роботу (серію робіт);
-  відомості про автора/авторів роботи (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата 
народження, місце роботи й посада, номер телефону та електронна адреса для 
спілкування).
3.2. Для розгляду поданих документів за поданням проректора з наукової роботи 
наказом ректора Університету створюється конкурсна комісія, до складу якої 
включаються провідні фахівці з тематики та порушеної у дослідженнях науковців 
проблематики, за якою подані роботи, що не мають конфлікту інтересів та порушень 
вимог академічної доброчесності.
3.3. Комісія у 10-денний термін розглядає надані документи, відповідно до критеріїв 
оцінки (Додаток 1), здійснює перевірку на наявність академічного плагіату.
3.4. Рішення Комісії оформлюється протоколом і підписується усіма членами 
Комісії.
3.5. Проректор з наукової роботи подає рішення Комісії щодо призначення Премії 
на затвердження вченої ради Університету.

4. ВІДЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ
ПРИЗНАЧЕНА ПРЕМІЯ

4.1. Особам, яким призначена Премія, вручаються диплом і виплачується премія, 
розмір якої визначається кожного року рішенням вченої ради Університету та 
відповідно до Положення про преміювання працівників Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.
4.2. Прізвища лауреатів Премії друкуються в газеті «Медична академія» та на 
офіційному веб-сайті Університету.

ПОГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи 

Заступник ректора з економічних питань 

Головний бухгалтер 

Начальник юридичного відділ 

Завідувач канцелярії

Іван Кліщ 

Олеся Члек 

Тетяна Мудрик 

Тарас Борис 

Тетяна Бунт



Додаток 1
до Порядку призначення премії імені 

Івана Горбачевського у Тернопільському 
національному медичному університеті 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Критерії оцінювання наукових робіт, поданих на конкурс щодо присудження
преіиії Івана Горбачевського

№
з/п Критерій Кількість йалів

Блок 1 Інноваційиість та актуальність Максимально 40
1.

Оцінка наукової новизни, мети, завдання За оцінкою комісії 
від 0 до 10

2. Оцінка дизайну дослідження, використання За оцінкоіо комісії
сучасних методик від 0 до 10

->
J .

Оцінка отриманих наукових результатів За оцінкою комісії 
від 0 до 10

4. Оцінка впровадження отриманих результатів у За оцінкою комісії
практику від 0 до 10

Наукові публікації виконавця/виконавців роботи за Максимально 60
поданою тематикою
5. Перелік статей у виданнях, віднесених до д і  - 10*

першого, другого, третьоі’О, четвертого квартилів Q2 -5 *
(Q1, Q2, Q3, Q4)вiдnoвiднo до класифікації д з  - 3 *
SCImago Journal and Country Rank або Journal 
Citation Reports з тематики роботи

0 4 - 2 *

за кожну ста^гтю


