УКРАЇНА
М ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З
м.Івано-Ф ранківськ

Про затвердження Положення про наукові
школи в Івано-Ф ранківському національному
медичному університеті

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, на
підставі Інструкції про порядок керування положеннями про структурні підрозділи
Івано-Ф ранківського національного медичного університету, затвердженої наказом
ректора ІФНМУ від 26.12.2019 року з а № 1602-д

НАКАЗУЮ :
1. Затвердити га ввести в дію Положення про наукові школи в ІваноФранківському національному медичному університету (надалі - Положення), що
додається.
2. Проректору з наукової роботи д.мед.н., професору Вакалюку І.П. в своїй
роботі керуватися зазначеним Положенням, забезпечити його виконання та
оприлюднення на офіційному сайті Університету.
2. В.о. начальника наукового відділу, д.мед.н., професору Дмитришин Т.М.
ознайомити з Положенням усіх проректорів та завідувачів кафедр, а також
працівників структурного підрозділу під підпис в аркуші ознайомлення.
3. Наказ набирає чинності з моменту підписання.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор

Рожко М.М.

ПОГОДЖ ЕНО:
Перший проректор
Проректор з наукової роботи
Начальник ю ридичного відділу
В.о. начальника наукового відділу

Г. М. Ерстенюк
І. П. Вакалюк
У. В. Хомут
Т. М. Дмитришин

#

і

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора ІФНМУ
№931-д від 17.09. 2020р

ПОЛОЖЕННЯ
про наукові школи
в Івано-Франківському національному медичному університеті
Редакція 2020-1

м. Івано-Франківськ

Розробники:
Проректор з наукової роботи
В.о начальника наукового відділу

І.П. Вакалюк
Т.М. Дмитришин

Положення про наукові школи в Івано-Франківському національному
медичному університеті розглянуто та схвалено Вченою радою ІФНМУ,
протокол № 10 від 27 серпня 2020р.

Погоджено:
Перший проректор
Юридичний відділ

Г.М. Ерстенюк
У.В. Хомут

С торінка 2 з 14
П О ЛО Ж ЕННЯ
П ро наукові школи
в Івано-Ф ранківськом у національном у м еди чн ом у універ ситеті
Редакція 2020-01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зміст................................................................................................................................. З
Загальні положення.....................................................................................................4
Мета і завдання наукової школи Університету..................................................... 5
Функції наукової школи Університету................................................................... 6
Основні ознаки наукової школи............................................................................... 7
Права та обов’язки, підтримка наукової школи.................................................... 8
Реєстрація та атестація наукової школи.................................................................. 8
Додатки......................................................................................................................... 10

С торінка 3 з 14
ПО ЛО Ж ЕН Н Я
П ро наукові школи
в Івано-Ф ранківськом у національном у м еди ч н ом у універ ситеті
Редакція 2 020-01

1 Загальні положення
1.1. «Положення про наукові школи в Івано-Франківському національному
медичному університеті», надалі Положення визначає створення, розвиток та
функціонування наукових шкіл Івано-Франківського національного медичного
університету, надалі (Університет).
1.2. Наукова школа (Н Ш )— неформальний творчий колектив дослідників різних
поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які
діють під керівництвом визнаного лідера. Це об'єднання однодумців, що розробляє
життєво важливі для суспільства проблеми під керівництвом відомого в певній
галузі дослідника, має значні теоретичні і практичні результати своєї діяльності,
визнані у наукових колах і сфері виробництва.
1.3. У діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції:
- продукування наукових знань (дослідження і навчання);
- поширення наукових знань (комунікація);
- підготовка обдарованих вихованців (відтворення).
1.4. Наукова школа Університету - це колектив визнаних та світовою науковою
громадськістю фахівців різних поколінь під керівництвом відомого вченого
(вчених), об’єднаних загальною програмою дослідницької роботи, єдиною теорією
та методологією, спільними світоглядними принципами і вагомими науковими
результатами та їх реалізацією в практичному житті суспільства.
1.5. Визначення наукових шкіл Університету дозволить забезпечити спадкоємність
поколінь у науці і розвиток важливих елементів наукового потенціалу, таких як
знання, традиції, відтворення високоспеціалізованих кадрів для науки, освіти та
практики.
1.6. Колектив наукової школи створюється відповідно до історичних традицій
Університету, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та
культурної еліти України.
1.7. Наукова школа здійснює (виконує) науково-дослідницьку, науковоорганізаційну, науково-методичну, патентну та винахідницьку діяльність,
підготовку наукових кадрів відповідно до чинного законодавства України,
постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів MOH України, Статуту,
наказів та розпоряджень ректора, перспективних та річних планів роботи,
договорів, укладених університетом з іншими організаціями.
1.8. Наукові школи очолюють визнані фахівці у зазначеній галузі (доктори наук,
професори) під керівництвом яких ведеться науково-дослідна робота та підготовка
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до напрямів
затверджених Кабінетом Міністрів України, Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством освіти і науки України, наказами Університету.
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1.9. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь (докторів наук,
професорів, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів) різної наукової
кваліфікації та різних вікових груп, які досліджують під керівництвом видатних
провідних учених актуальні наукові проблеми у певній галузі науки або на межі
наук.
1.10. У кожній науковій школі прослідковується ідентифікаційний підхід за
принципом від вчителя до учня, що дає змогу свідчити про відповідність тематики
дисертацій учнів до наукового напрямку лідера.
1.11. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати існування школи, становлять
три покоління дослідників: засновник школи — його послідовник — учні
послідовника.
1.12. Наукова школа Університету може бути представлена як науковопедагогічним колективом в рамках одного структурного підрозділу, так і не мати
формальної приналежності до певного структурного підрозділу Університету.
1.13. Загальну координацію діяльності наукових шкіл здійснює проректор з
наукової роботи Університету.
2. Мета і завдання наукової школи Університету
2.1. Метою діяльності НШ є створення, розвиток та визнання актуального для теорії
і практики наукового напрямку в якому Університет розглядається як один із
визнаних лідерів, для позиціонування у вітчизняному та світовому наукових
співтовариствах, а також для формування іміджу Університету, як провідного
закладу вищої освіти в Україні.
2.2. Наукова школа сприяє розвитку наукового потенціалу Університету,
забезпечує наступність поколінь у науковому осередку, стимулює діяльність
кафедр, структурних підрозділів Університету з організації науково-дослідної
роботи, поглиблює взаємоінтеграцію науки та освіти.
2.3. Завданнями НШ є:
-організація науково-дослідних проектів з актуальних проблем науки, в тому числі
для участі в конкурсах на здобуття державних премій, грантів та інших форм
підтримки наукових та інших фондів;
-організація та проведення наукових заходів (конференцій та ін.) за напрямками
наукових шкіл;
-створення умов для плідної праці, розкриття творчих здібностей представників
наукової школи, шляхом сприяння науковій роботі, впровадження сучасних
науково-дослідних технологій та нових інформаційних освітніх технологій;
-підвищення результативності науково-дослідної діяльності представників НШ;
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-упровадження в практику ЛПЗ, закладів фармації, НДІ та інших медичних ЗВО
результатів наукової роботи представників НШ;
- розвиток міжнародної наукової співпраці;
- моніторинг потреб Університету та зовнішніх організацій в результатах НДР
наукової школи, ринку наукових проектів, можливостей фінансової та іншої
підтримки фундаментальних і прикладних досліджень, наукових розробок,
здійснюваних у рамках даного наукового проекту;
-організаційний супровід діяльності з впровадження результатів НДР наукової
школи в освітню, наукову, лікувальну діяльність університету та інших ЗВО;
- сприяння у створенні та розвитку наукового волонтерства, шкіл молодого
вченого, наукового керівника.
3. Функції наукової школи Університету
3.1. Планує актуальну науково-дослідну, науково-організаційну, координаційну,
впроваджувальну та іншу діяльність представників НШ.
3.2. Приймає активну участь в організації та проведенні міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних та інших наукових заходів.
3.3. Залучає до реалізації актуальних наукових проектів у школи творчу
студентську молодь, аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктор філософії,
докторантів.
3.4. Розробляє та реалізує програми, мета яких - підвищення наукового потенціалу
вчених Університету та України.
3.5. Активно готує наукові кадри: кандидатів наук / докторів філософії та докторів
наук в рамках наукових напрямків школи.
3.6. Підтримує і розвиває актуальні наукові проекти молодих представників НШ.
3.7. Проводить активну винахідницьку та інноваційну діяльність в рамках наукових
напрямків школи.
3.8. Рекомендує найбільш перспективних представників НШ, які активно
займаються науково-дослідною та науково-організаційною роботою для участі у
регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.
3.9. Здійснює інформаційний супровід власної діяльності, включаючи підготовку
матеріалів для наукового відділу, на інтернет-сторінку сайту Університету та
періодичних видань ІФНМУ.
3.10. Підтримує систему зворотного зв’язку з вченими Університету, структурними
підрозділами університету, молодими вченими і фахівцями, науковими школами
університету та інших ЗВО і наукових установ, вивчає їхній досвід організації НДР
з метою реалізації спільних проектів, впровадження нових форм і методів у роботу
Університету, а також підвищення ефективності діяльності НШ.
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3.11.Взаємодіє з науковими фондами, асоціаціями, радами та іншими сторонніми
організаціями та установами, а також із науковими центрами зарубіжних країн для
організації наукових зв’язків, встановлення партнерських відносин, реалізації
спільних наукових проектів та залучення зовнішніх коштів на фінансування
наукових досліджень НШ.
3.12. Готує до видання науково-методичні, інформаційні матеріали, збірники та
окремі наукові роботи представників наукової школи, в тому числі в електронних
наукових видання.
4. Основні ознаки наукової школи
4.1. Багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними
(кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є
авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних
професійних журналів і збірників);
4.2. Широта проблематики вивчення, географічного, часового діапазонів
функціонування НШ.
4.3. Збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку,
забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової
роботи.
4.4. Розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових
дискусій як у професійній пресі, так і в спілкуванні.
4.5. Об'єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її оновлення
обдарованими вихованцями, здатними до самостійного пошуку.
4.6. Постійні комунікаційні зв'язки між всіма членами НШ.
4.7. Активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів третього освітньонаукового рівня, докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових
курсів).
4.8. Офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості наукових
досліджень НШ (число академіків, докторів, кандидатів наук, докторів філософії,
професорів, доцентів, заслужених діячів і працівників).
4.9. Наявність сформованої професійної співдружності науково-педагогічних
працівників університету, як колективу НШ.
4.10. Наявність керівника (керівників) наукової школи, як визнаного лідера
(лідерів) певного наукового напрямку.
4.11. Наявність аспірантури/докторантури за науковою спеціальністю школи,
захищених не менше 3-х докторських та 10-ти кандидатських дисертацій за
науковими напрямками школи.
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4.12. Участь представників НШ у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту
докторських та кандидатських дисертацій, дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктор філософії за профілем наукової школи.
4.13. Виконання НДР із фінансуванням за рахунок коштів із державного бюджету
та ініціативно-пошукових.
4.14. Наявність вагомих результатів, одержаних НШ і підтверджених
упровадженням до практики та навчального процесу (акти впровадження, патенти
та ін.).
4.15. Участь НШ (та зокрема керівника) у підготовці та атестації наукових кадрів,
роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, експертних рад тощо.
4.16. Наявність за напрямом школи значної (не менше 100) кількості публікацій у
виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України та
наукометричних баз даних у загальнодержавних та міжнародних виданнях,
монографій, навчальних посібників і підручників, методичних рекомендацій,
патентів на винахід та корисну модель.
4.17. Участь НШ (та зокрема керівника) у редакційних колегіях і радах науковопрактичних видань, що входять до переліку фахових видань України.
4.18. Участь представників НШ у всеукраїнських та міжнародних наукових
виставках.
4.19. Участь НШ у наукових симпозіумах, конференціях, у тому числі у
міжнародних.
4.20. Наявність постійних творчих зв’язків із колегами інших ЗВО, наукових
установ HAH та НАМН України, провідних закордонних університетів та
дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, публікацій тощо.
4.21. Збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її
становлення та розвитку, забезпечення спадкоємностей.
5.
Права та обов'язки наукової школи
5.1. Університет надає всебічну підтримку формуванню та розвитку наукових
шкіл. Наукові школи є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації, виконання
НДР університету.
5.2. Наукові школи представляють університет у різних вітчизняних та
міжнародних наукових програмах. За їхнім поданням формуються заявки на
отримання міжнародних наукових грантів.
6. Реєстрація та атестація наукової школи
6.1. Розгляд дослідницького колективу для його визнання та реєстрації, як
наукової школи виконує Вчена рада ІФНМУ.
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6.2. Визнання професора, що очолює НШ: передбачається, що професор, який
очолює НШ є відомим ученим, про що свідчать державні і міжнародні премії,
почесні звання, медалі і відзнаки за наукову, науково-педагогічну діяльність, індекс
цитування, публікації в відомих наукометричних базах Scopus, Web of Science
6.3. Керівник наукової школи - це видатний, авторитетний учений, котрий
розробляє фундаментальні та загальні питання науки, продукує ідеї, нові напрями
досліджень, здатний об'єднати навколо себе колектив однодумців.
6.4. Керівник наукової школи - є доктором наук. У складі НШ має бути не менше
трьох докторів наук за спеціальністю. Проблематика наукових досліджень учнів
обов'язково має бути пов'язана з тематикою вчителя — лідера школи. Географічна
дислокацію учнів школи не може бути на заваді створенню школи.
6.5. Засновник і керівник наукової школи поняття не тотожні. Засновник і
керівник можуть бути в одній особі, можуть і не бути. Зокрема, засновником
вважається науковець, який в минулому заснував школу, а науковий керівник
школи - послідовник, учень, що нині продовжує цей напрямок. Наукова школа
може включати в назву прізвище засновника.
6.6.
Для участі в конкурсі на реєстрацію наукової школи необхідно подати: заяву
на ім’я Ректора, заповнену Анкету кандидата на звання провідного професора
(керівника) наукової школи (Додаток 1), Кваліфікаційну карту науково-дослідної
школи, (Додаток 2) у роздрукованому вигляді в 2 екземплярах, а також документи,
що підтверджують заявлені в анкетах положення, (за розсудом претендента) або
їхні копії не пізніше 31 січня поточного року до наукового відділу ІФНМУ.
6.7. Науковий відділ систематизує та подає матеріали для реєстрації НШ на
розгляд науковій комісії Університету. Наукова комісія Університету вносить
подання про остаточну реєстрацію на Вчену раду.
6.8. Атестація діяльності наукових шкіл відбувається раз у п’ять років на
науковій комісії Університету. Попередньо кожна школа подає звіт про досягнення
школи за формою - Кваліфікаційна карта науково-дослідної школи, що наведено в
додатках (Додаток 2).
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Додатки
Додаток 1
АНКЕТА
кандидата на звання провідного професора наукової школи
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Всі варіанти написання прізвища та ініціалів латинськими буквами, що
зустрічаються в публікаціях (для підрахунку цитування статей автора).
3. Телефони (робочий і домашній).
4. Факс, e-mail
5. Освіта, вчені ступені і звання з вказівкою року їхнього отримання (додати копії
документів, що підтверджують отримання вченого ступеня і вченого звання).
6. Стаж: педагогічної діяльності і наукової діяльності (зокрема, в ІФНМУ).
7. Наявність академічних звань.
8. Почесні звання (Заслужений діяч науки і техніки, освіти, Почесний працівник
освіти і тому подібне).
9. Державні нагороди, ордени і медалі.
10. Суспільні нагороди (ордени, медалі, відзнаки).
11. Наявні премії (державні, міжнародні, відомчі та інші), з вказівкою року
отримання.
12. Визнання науково-педагогічної школи як провідної школи України (провідні
наукові школи України та ін.).
13. Відкриття, патенти (підтверджуються дипломом на відкриття, патентами,
публікаціями в провідних журналах з посиланнями на виявлений ефект або явища).
14. Число підготовлених у науковій школі докторів, кандидатів наук і видатних
фахівців, з вказівкою їх місця роботи і посади в даний час.
15. Число аспірантів, докторантів, претендентів, що працюють над дисертаціями в
даний час із вказівкою конкретних прізвищ і передбаченого терміну подання
дисертацій у Вчену раду по місцю захисту.
16. Керівництво великими науково-технічних проектами або участь у таких за
останні п'ять років: міжнародні програми і проекти, програми і проекти МОНу та
інших міністерств і відомств, організацій.
17. Отримання українських і міжнародних грантів (за останні п'ять років).
18. Загальна кількість публікацій.
19. Індекс Гірша.
20. Книги, монографії і підручники з вказівкою співавторів, назви, роки видання,
видавництва і число сторінок.
21. Огляди, опубліковані в провідних українських і міжнародних журналах.
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22. Найбільш важливі роботи, опубліковані за останні десять років (не більше 5
робіт).
23. Організація (головування і тому подібне) міжнародних і українських
конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл молодих учених та інших наукових
зустрічей.
24. Участь в міжнародних і всеукраїнських конференціях (загальне число за останні
п'ять років ).
25.Курси лекцій, підготовлені претендентом.
26. Нові методи навчання: електронні курси лекцій і тому подібне.
27. Науково-педагогічна діяльність як запрошений професор, лектор і тому подібне
в інших українських і зарубіжних ЗВО і лабораторіях.
28.Організація співпраці в галузях науки і освіти між ІФНМУ, зарубіжними і
українськими ЗВО.
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Додаток 2
Кваліфікаційна карта науково-дослідної школи
(заповнюється станом на дату атестації (Звіт про наукові досягнення школи) та /
або подачі заявки про реєстрацію)
1.
Назва науково-дослідної школи.
2.
Загальні відомості про школу:
2.1. Засновник - прізвище, ім'я, по батькові.
2.2. Керівник - прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи. Перелік докторів та
кандидатів наук/докторів філософії, у яких був керівником роботи. Наявність
державних і міжнародних премій, почесних звань, медалей і відзнак
(підтвердження). Список праць, знання іноземних мов, досвід експертної
діяльності (наукове опонування, редагування, робота в експертних групах,
спеціалізованих вчених радах), індекс Гірша.
2.3. Кількісно-кваліфікаційний склад наукової школи (осіб)
Назва категорії
Кількість
академіки Академій наук (державного статусу)
Члени-кореспонденти Академій наук (державного статусу)
академіки інших академій (вказати яких)
Дійсні члени НТШ
професори
т.ч. з науковим ступенем доктор наук
т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
доценти
т.ч. з науковим ступенем доктор наук
т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
старші викладачі
т.ч. з науковим ступенем доктор наук
т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
асистенти
т.ч. з науковим ступенем доктор наук
т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
докторанти
аспіранти
здобувачі
інтерни
магістри
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Примітка: одна особа може бути включена у різні категорії. Наприклад, коли доцент є
докторантом; або коли професор є академіком чи членом-кореспондентом Академії наук.

2.4. Характеристика наявних наукових лабораторій, експериментальних баз.
З. Наукові досягнення школи
3.1. Найважливіші наукові досягнення за час існування школи;
3.2. Найважливіші наукові досягнення за останні 5 років;
3.3. Індекс Гірша науковців школи;
3.4. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел
фінансування за останні 5 років;
3.5. Участь у грантових міжнародних програмах, міжнародних наукових проектах
за останні 5 років;
3.6. Визнання наукової школи академічною та громадською спільнотою (Державні
премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної ради,
почесні звання, дипломи, грамоти тощо за останні 5 років).
3.7. Перелік докторів і кандидатів наук/докторів філософії, підготовлених за
останні 5 років із зазначенням назви дисертацій та прізвища наукового
керівника/консультанта;
3.8. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років
(перелік актів впровадження, галузевих нововведень);
3.9. Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, отриманих протягом
останніх 5 років;
3.10.
Перелік
опублікованих
монографій,
методичних
рекомендацій,
інформаційних листів за останні 5 років;
3.11. Перелік та кількість опублікованих статей у виданнях, що індексуються
наукометричними базами Scopus та Web o f Science, за останні 5 років.
3.12. Перелік опублікованих статей у виданнях, рекомендованих MOH України, в
українських та закордонних реферованих журналах за останні 5 років;
3.13. Перелік угод із науковцями з інших університетів, академічних та наукових
установ;
3.14. Перелік наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет,
програма тощо) за останні 5 років;
3.15. Перелік доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі
міжнародних, за останні 5 років;
3.16. Публікації про наукову школу та її досягнення (вітчизняні та закордонні), в
тому числі з ініціативи інших науковців;
3. 17. Участь у наукових стажуваннях як в Україні, так і закордоном (очних та онлайн)
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3.18. Перелік заходів проведених членами наукової школи (волонтерство, школи
молодого вченого, майстер- класи, академічні виступи)
3.19. Інші досягнення наукової школи.
Керівник наукової школи
П.І.Б.
________
(дата)

___________________
(підпис)
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