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Про затвердження рішень вченої ради від 23.11.2021 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення вченої ради від 23.11.2021 р. з питань:
1.1 .«Публікаційна активність докторів наук у журналах, що цитуються 

науково-метричними базами Scopus та Web of Science» (додаток 1).
1.2. «Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення» (додаток 2).

2. Затвердити звіти виконання держбюджетних тем:
2.1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Вс1-2 на стан 

протипухлинного імунітету та За умов коригувального впливу наноматеріалів.
2.2. Розробка спеціалізованого медичного обладнання і лікувально- 

реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги 
пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

2.3. Пілотие дослідження з неонатального • скринінгу первинних 
імунодефіцитів методом TRECs і KRECs визначення Т- і В-лімфопеній

2.4. Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення 
лікувально-діагностичних технологій і заходів біобезпеки

2.5. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно 
народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження

2.6. Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей 
шкільного віку

2.7. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної 
концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), 
бактеріальних, токсичних агентів.

2.8. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при 
гострому респіраторному дистрес-синдромі.

2.9. Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у 
дітей із соціально значущими захворюваннями.

2.10. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз 
при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика.

2.11. Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх 
аналіз та стандартизація



3. Затвердити і ввести в дію Положення:
- «Про комісію з питань біоетики Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»;
- «Про наукові школи у Тернопільському національному медичному 

університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
- «Про ведення первинної документації наукових досліджень та комісію з 

перевірки первинної документації наукових досліджень у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;

- «Про педагогічну. практику аспірантів у Тернопільському національному 
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

4. Затвердити норми часу для планування і обліку навчальної роботи та 
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів 
«Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України».

5. Затвердити освітньо-професійні програми інтернатури з спеціальностей: 
«Хірургія», «Акушерство та гінекологія», «Внутрішні хвороби», «Загальна практика- 
сімейна медицина», «Педіатрія», «Стоматологія».

6. Канцелярії довести наказ до відома працівників.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи проф. І.М. Кліща.

Т.в.о.ректора

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

Вчений секретар

Начальник 
юридичного відділу

Завідувач канцелярії

Герасимюк 52-45-54

Аркадій Шульгай

Іван Кліщ 

Ілля Герасимюк

Тарас Борис

Тетяна Бунт



Додаток 1.

Рішення вченої ради від 23 листопада 2021 року з питання 
«Публікаційна активність докторів наук у журналах, що цитуються 

науково-метричними базами Scopus та Web of Science»

1. Продовжити роботу щодо стимулювання публікацій результатів 
наукових досліджень, виконаних в університеті, у вітчизняних та іноземних 
журналах, що включені у наукометричні бази Scopus та Web of Science з метою 
покраащання рейтингових показників Університету.

В ідповідальн і', проректор з наукової роботи, директори ЕНІ,
завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій.
Т ерм ін  виконання', протягом року.
2. Продовжити виплати премій згідно Положення про стимулювання 

публікаційної активності викладачів університету за публікування статей у 
журналах, які входять до бібліометричних баз Scopus та Web of Science.

В ід п о від а льн і: проректор з наукової роботи.
Терм ін виконання: протягом року.
3. При укладанні Контракту з науково-педагогічним працівником на 

наступний термін, враховувати т5 обумовлювати публікаційну активність у 
журналах, що включені у бази Web of Science та Scopus.

В ід п о від а льн і: проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Терм ін  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 на*укових досліджень у провідних закордонних журналах.

В ід повідальн і: проректор з наукової роботи, відділ міжнародних зв’язків
Терм ін виконання: прогягом року.
5. Забезпечити щ ирте використання повного доступу до 

бібліометричних баз Scopus та Web of Science згідно з Наказом МОН України від 
27.02.2019 №269 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим 
установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 
до наукових електронних баз даних» (підтримка доступу до інтернету у корпусах 
ТНМУ, інформування про онлайнові роз’яснювальні ресурси щодо користування 
Scopus та Web of Science, тощо).

В ід повідальн і: проректор з наукової роботи, керівник відділу програмного і 
апаратного забезпечення, керівник наукового відділу

Терм ін  виконання: протягом року.



Додаток 2.

Рішення вченої ради від 23 листопада 2021 року з питання 
«Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення»

1. З метою активізації наукової роботи студентів рекомендувати кафедрам,
на яких виконується науково-дослідна робота, обов’язково включати студентів- 
учасників 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 Ш'С студентів-іноземців та молодих 

вчених.
Відповідальні: голова ради НТС, куратори студентських наукових гуртків 

кафедр
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наук^^вої роботи
3. Забезпечити активну участь студентів-науковців університету у XXVI 

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 5.04.2022 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 XXVI Конгресі студентів та 
молодих вчених.

Відповідальні: голова ради НТС, куратори студентських наукових гуртків 
кафедр

Термін виконання: до квітня 2022 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 НТС
Термін виконання: постійно.
Контроль: проректор з наукової роботи
6. Провести відбір студентських наукових робіт для участі у стипендіальній 

програмі «Завтра.ІІА».
Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради СНТ

Термін виконання: до ЗО листопада 2021 р.


