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Порядок
преміювання за публікаційну активність наукових та 
науково-педагогічних працівників Тернопільського національного 
медичного університету імені Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Преміювання за публікаційну активність наукових та науково- 

педагогічних працівників Університету здійснюється для:
1.1.1. активізації наукової діяльності;
1.1.2. заохочення наукових та на>тсово-педагогічних працівників до 

участі у міжнародній науковій діяльності;
1.1.3. підвищення позицій Університету у міжнародних та 

всеукраїнських рейтингах вигцих навчальних закладів.
1.2. Преміювання здійснюється за публікацію статей у періодичних 

виданнях, які індексуються базами даних Thomson Reuters, Scopus.
1.3. Для призначення премії автор(и) надає в науковий відділ примірник 

журналу або ксерокопію статті.

2. ЦОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЕМІЇ
2.1. Визначення категорії статті:

2.1.1. Стаття першої категорії -  оригінальна стаття, 
опублікована в закордонних періодичних виданнях, які індексуються 
базами даних Thomson Reuters, Scopus - 200 балів;



2.1.2. Стаття другої категорії -  оригінальна стаття, опублікована у 
вітчизняних періодичних виданнях, які індексуються базами даних 
Thomson Reuters, Scopus - 100 балів;

2.2. Визначення імпакт-фактору видання, в якому опублікована стаття в 
наукометричній базі Web of science;

2.3. Розрахунок коефіцієнта згідно категорії статті та імпакт -  фактору 
видання за формулою:

к = (категорія статті (у балах) х імпакт-фактор)

■ч

2.4. Розрахунок розміру премії за формулою:

Розмір премії = к X 50

2.5. У вішадку публікування статті у співавторстві із науковцями, що не є 
співробітниками університету, премія виплачується лише у тому 
випадку, якщо у субтитіЖх статті вказано Університет. Розмір премії для 
кожного співавтора розраховується за формулою:

Розмір премії = Премія розрахована згідно порядку / Кількість усіх 
співавторів

2.6. Премія призначається у розмірі, визначеному за допомогою формули, 
але не більше 10000 грн.

2.7. Подання ректору на преміювання наукових та науково-педагогічних 
працівників Університету за публікацію статей у періодичних виданнях, 
які індексуються базами даних Thomson Reuters, Scopus робить 
проректор з наукової роботи щоквартально.

ПОГОДЖЕНО
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