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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 вимог до претендентів на посади в.о. професора кафедри.

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 вимоги до претендентів на посади в.о. професора 
кафедри:

• Доктори наук (через 1 рік з моменту видачі підтверджуючого документу)
• Наявність вченого звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника)
• Наявність 8 і більше років педагогічного стажу
• Наявність сертифікату, що підтверджує володіння іноземною мовою з мов країн 

Європейського Союзу на рівні не нижчому В1-В2
• Наявність 3 і більше наукових моноавторських статей, оприлюднених у фахових 

науково-метричних виданнях після захисту докторської дисертації
• Наявність 3 і більше навчально-методичних праць, оприлюдених після захисту 

докторської дисертації: статті у фахових виданнях та/або підручники, навчально- 
методичні посібники з грифом МОЗ, МОН України

• Наявність 3 і більше виступів на науково-навчально-методичних конференціях 
після захисту докторської дисертації впродовж останніх 2 років

• Проведення 2 відкритих лекцій або майстер-класів впродовж останніх 2 років
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• Для працівників клінічних кафедр наявність І чи вищої лікарської категорії 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на Вченого секретаря університету. 

Рішення прийнято одноголосно шляхом відкритого голосування.
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