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Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Івано-Франківського національного медичного університету,  

(надалі по тексту - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

вимог стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та Рекомендацій 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження 

внутрішньої системи забезпечення якості, затверджених рішенням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти протокол № 6 від 26 червня 2019р., з метою здійснення 

управлінської діяльності в Івано-Франківському національному медичному університеті 

(надалі ІФНМУ, Університет) з питань, що стосуються рейтингової оцінки діяльності науково-

педагогічних та педагогічних кадрів.  

Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних та педагогічних кадрів, 

запровадження якої передбачено вимогами наказу МОЗ України від 22.11.2013 р. за № 1000 

«Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та 

закладів післядипломної освіти МОЗ України», має бути необхідним і вагомим інструментом 

конкуренції і, як наслідок, забезпечення високої якості освітнього процесу, постійного 

підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації всіх 

науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

1. Загальні положення 

1.1. Рейтинг (від англ. rating - оцінка) – індивідуальний числовий показник оцінки 

досягнень певного суб`єкта в класифікаційному списку, який щорічно складається у 

відповідних галузях. Фактично «рейтинг» - це система впорядкування у вигляді списку якості 

будь-яких об`єктів на основі кількісних показників або рейтингових оцінок, результат 

порівняння декількох однорідних об`єктів і різних людей, які мають дещо спільне.  

1.2. Цілями рейтингового оцінювання і аналізу є оцінка якості роботи кожного 

окремого науково-педагогічного та педагогічного працівника і університетського комплексу 

в цілому, вдосконалення системи управління структурними підрозділами ІФНМУ, створення 

умов динамічного розвитку на основі узагальнень та максимально повного використання 

наявного кадрового потенціалу. 

Завданням системи визначення рейтингу науково-педагогічних, педагогічних 

працівників є оцінювання їх особистого внеску в діяльність Університету на підставі аналізу 

результатів виконання основних видів робіт, попередніх досягнень та процесу вдосконалення. 

Запровадження системи рейтингового оцінювання в Університеті передбачає: 

- підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-

педагогічних та педагогічних працівників; 

- забезпечення об’єктивності та прозорості оцінювання діяльності кожного науково-

педагогічного, педагогічного працівника та структурних підрозділів Університету; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації 

ефективності праці; 

- забезпечення ефективного перетворення Університету в університет європейського 

рівня. 

 

1.3. Основними завданнями рейтингової оцінки і аналізу є: 
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- розробка і використання єдиних комплексних критеріїв для оцінки і контролю рівня 

та ефективності діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників, кафедр, 

факультетів, навчально-наукового інституту післядипломної освіти (надалі – інституту), 

медичного коледжу (надалі – коледжу); 

- побудова і забезпечення функціонування максимально повної комп’ютеризованої 

інформаційної бази даних, що всебічно відображає і дозволяє аналізувати різні напрямки 

діяльності Університету в цілому, його факультетів, інституту, коледжу, кафедр і викладачів 

зокрема; 

- формування управлінських кадрів і науково-педагогічного, педагогічного складу 

Університету з урахуванням індивідуального внеску працівників в підвищення рейтингу 

ІФНМУ в цілому; 

- вдосконалення діяльності та розвитку Університету через критичний, серйозний і 

відвертий аналіз колективом результативності власної праці; 

- активізація та стимулювання видів діяльності, які орієнтують і сприяють підвищенню 

рейтингу Університету в цілому, та створення умов для професійного зростання всіх 

працівників; 

- стимулювання нових напрямів наукових досліджень та вдосконалення науково-

методичної основи викладацької діяльності; 

- виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності науково-педагогічних, 

педагогічних працівників, кафедр, факультетів, інституту, коледжу; 

- створення системи внутрішнього аудиту ефективності освітньої діяльності 

структурних підрозділів Університету, оптимізація діловодства та зниження трудовитрат на 

складання звітної документації; 

- формування системи матеріального і морального стимулювання діяльності науково-

педагогічних та педагогічних працівників для подальшого їх заохочування. 

1.4. Для підготовки і проведення рейтингового оцінювання, аналізу і внутрішнього 

аудиту ефективності освітньої діяльності структурних підрозділів ІФНМУ наказом ректора 

створюється рейтингова комісія. 

Основними функціями рейтингової комісії є: 

- організація і координація діяльності, яка зорієнтована на розробку і вдосконалення 

критеріїв, показників, вимог, методик та інструментарію рейтингового оцінювання; 

- надання допомоги (сприяння) керівництву структурних підрозділів Університету і 

науково-педагогічним та педагогічним працівникам у проведенні самообстеження та 

підготовки до рейтингового оцінювання; 

- здійснення контролю за достовірністю наданої інформації, що є основою (підґрунтям) 

як для розрахунку рейтингових показників, так і складання звітів з основних напрямків 

діяльності Університету та його структурних підрозділів; 

- формування банку даних і рейтингів науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, кафедр та підготовка аналітичної і статистичної інформації для керівництва 

ІФНМУ. Результати рейтингового аналізу складають інформаційну базу ректорату і можуть 

використовуватися при прийнятті відповідного рішення керівним складом Університету; 

- формування програмного забезпечення для розрахунку науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками рейтингових показників і формування звітів в локальній 

інтрамережі (Intranet); 

- розробка рекомендацій і методик щодо заохочування науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, які мають високі рейтингові показники. 

1.5. Рейтингова комісія підводить підсумки діяльності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників кафедр, факультетів, інституту, коледжу щорічно, оформлює це 

протоколом і оприлюднює їх на початку нового навчального року. 

2. Вхідні дані і методика рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічного 

(педагогічного) працівника 
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2.1. В основу методики визначення рейтингу покладено уявлення про нього, як про акт 

визнання адміністрацією, колегами і студентами ІФНМУ кінцевих результатів діяльності 

конкретного науково-педагогічного, педагогічного працівника, продуктивності та якості його 

праці щодо підготовки фахівців сучасного рівня і здійснення наукової та інших видів роботи. 

Для визначення рейтингу залучаються тільки штатні викладачі кафедр та відділень 

медичного коледжу. 

Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного, педагогічного 

працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу. 

Для цього використовується система кількісної оцінки (ранжування) діяльності 

викладачів, яка містить розроблені рейтинговою комісією відповідні показники і процедури 

щодо заповнення обліково-звітних форм. 

Показники та інструкція (пояснення) щодо заповнення викладачем індивідуального 

рейтинг-листа наведені у додатку до даного Положення. 

2.2. Для визначення абсолютного рейтингу викладача в кожному з компонентів 

рейтинговою комісією встановлені відповідні показники, які зведені в окремі блоки. Вагомість 

кожного показника характеризується кількістю балів на розрахункову одиницю показника.  

2.2.1 Кваліфікаційний потенціал викладача (рейтинг «КПВ») характеризує його реальні 

досягнення, суспільне визнання кваліфікації та здобутків, засвідчує кількісні дані щодо 

науково-педагогічної, педагогічної діяльності на відповідних посадах загалом. Рейтинг 

«КПВ» є відображенням накопиченого і реалізованого потенціалу науково-педагогічного, 

педагогічного працівника, що підтверджено документально. 

2.2.2 Активність і результативність роботи викладача за основними напрямками 

діяльності (рейтинг «АРД») відображає фактичні результати роботи науково-педагогічного, 

педагогічного працівника за окремий навчальний рік з навчальної, методичної, наукової, 

організаційної, виховної, лікувальної (для клінічних кафедр), а також результати оцінювання 

роботи викладача з боку студентів. Кожний напрям діяльності розбито на блоки закінчених 

видів роботи, які підлягають оцінюванню за встановленими схемами. 

2.2.3. Абсолютний рейтинг викладача формується з його кваліфікаційного потенціалу, 

активності та результативність роботи з основних напрямків діяльності за конкретний 

навчальний рік і визначається як загальна сума балів з усіх видів діяльності. 

2.3. Науково-педагогічний, педагогічний працівник особисто вносить в електронну 

базу даних в мережі Intranet всі необхідні для заповнення обліково-звітних форм дані, що 

характеризують результати його діяльності за поточний навчальний рік, і несе персональну 

відповідальність за правильне і своєчасне заповнення (оновлення) електронного варіанту 

форм показників («індивідуального рейтинг-листа»). 

Контроль достовірності значень показників здійснює завідувач кафедри, завідувач 

відділенням медичного коледжу. Вибірковий контроль показників мають право здійснювати: 

рейтингова комісія Університету, співробітники навчального відділу, відділу ECTS та 

моніторингу якості освіти, наукового відділу, відділу міжнародних зв’язків, відділу освітньо-

виховної роботи та організації дозвілля, члени комісії з лікувальної роботи. 

В разі представлення недостовірної, викривленої, свідомо помилкової інформації або 

виявлення приписок показники з відповідного пункту вилучаються, а науково-педагогічний, 

педагогічний працівник переміщується на останнє місце в рейтингу. 

3. Оформлення результатів рейтингового оцінювання 
3.1. Після введення всіх необхідних даних в індивідуальний рейтинг-лист (обліково-

звітні форми даних) і збереження у встановленому порядку він роздруковуються у двох 

примірниках і підписуються безпосередньо викладачем і завідувачем кафедри. Один 

примірник зберігається на кафедрі, другий примірник подається до рейтингової комісії разом 

із річним звітом кафедри. 

До роздрукованих обліково-звітних документів прикладаються довідкові матеріали, 

копії дипломів, наказів, витягів тощо, які підтверджують відповідні рейтингові показники. 
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3.2. Рейтингова комісія на своєму засіданні затверджує результати рейтингового 

оцінювання науково-педагогічних, педагогічних працівників кафедр факультетів, інституту, 

медичного коледжу, забезпечує публікацію відомостей, формування проектів наказів про 

заохочування та зберігає звіти про рейтинги впродовж 5 (п`яти) років. На підставі мотивованої 

(обґрунтованої) пропозиції кафедр, деканатів факультетів, дирекцій інституту, медичного 

коледжу рейтингова комісія може підвищити загальний рейтинг викладача при наявності 

вагомих неврахованих додаткових відомостей.  

Рейтинг викладачів в Університеті висвітлюються на засіданнях Вченої ради, ректорату 

та доводяться до відома кафедр. 
 

4. Прикінцеві положення 

 Положення схвалюється рішенням Вченої ради Університету та запроваджується 

наказом ректора Університету і набуває чинності з моменту його затвердження.  

 Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення мають право 

вносити керівники всіх структурних підрозділів, науково-педагогічні, педагогічні працівники, 

а також особи, які навчаються в Університеті. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви 

на ім’я першого проректора Університету, з обґрунтуванням доцільності й необхідності 

внесення змін та доповнень до Положення. Заяви подаються до начальника відділу ЄКТС та 

моніторингу якості освіти Університету, який після ретельного вивчення останніх, передає їх 

на розгляд комісії під головуванням першого проректора. Отримані впродовж навчального 

року пропозиції аналізуються, структуруються за тематикою і виносяться щорічно не пізніше, 

ніж за 3 місяці до початку нового навчального року на розгляд Вченої ради Університету. 

Після їх схвалення Вченою радою, наказом ректора Університету затверджується нова 

редакція Положення, яка набуває чинності.  

 З моменту вступу в дію нової редакції Положення про організацію освітнього процесу 

у Івано-Франківському національному медичному університеті, попереднє втрачає чинність. 

У разі виникнення негайної необхідності внесення змін і доповнень до даного Положення, 

пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, вони можуть бути внесені на черговому 

засіданні ректорату Університету та введені в дію наказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1  
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Індивідуальний рейтинг-лист 

 
Викладача кафедри (відділення медичного коледжу)__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ) 

ПОСАДА _______________________________________________________________________________ 

 

I. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Значення 

показника    

Сума 

балів 

1.  Видано підручник (електронний підручник) з грифом 

МОН/МОЗ України  
100   

2.  

Видано навчальний, навчально-методичний, навчально-

наочний посібник (електронний посібник) з грифом 

МОН/МОЗ України  

70   

3.  Видано словник, довідник з грифом МОН, МОЗ України  60   

4.  

Видано затверджено Вченою радою : 

навчально-методичний посібник/електронний посібник 

словник, довідник 

 

40 
  

5.  

Видано посібник /електронний посібник, практикум, 

збірник, словник, довідник, які затверджені на засіданні 

ЦМК ІФНМУ  

35   

6.  

Доповідь:  

- на всеукраїнській науково-методичній 

конференції, включеній до Державного реєстру 

України 

- на науково-методичній конференції не включеній 

до Державного реєстру України 

 

15 

 

 

10 

  

7.  

Надруковано навчально-методичну статтю у: 

- закордонному виданні або у виданні, включеному 

до наукометричних баз; 

- фаховому виданні; 

- не фаховому виданні. 

 

 

20 

15 

10 

  

8.  

Надруковано тези з навчально-методичної роботи у: 

- закордонному виданні; 

- фаховому виданні; 

- не фаховому виданні. 

 

10 

8 

5 

  

9.  

Розробка впродовж року нових навчально-методичних 

матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, затверджених на циклових методичних комісіях  

за 1 

розробку  

2 бали 

  

10.  

Підготовка нової лекції з комп’ютерною презентацією  

відповідно до змін у програмі і навчальному плані, або 

лекції з теми чинної програми новим автором, 

проведення відкритої лекції, майстер-класів,  відкритих 

практичних занять (за 1 лекцію) 

 

10 
  

11.  
Розробка типової навчальної програми з дисципліни, 

затвердженої МОЗ України 
50   

12.  
Створення впродовж року оригінального навчального 

відеоролику або відеофільму  

за 1 

хвилину  

5 балів 

  

13.  
Впроваджені в освітній процес інноваційні методи 

навчання (за 1): 
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- навчальні вебінари; 

- відеолекції і відеоконференції  

- нові комп’ютерні програми (інтерактивні курси) 

10 

20 

50 

14.  
Участь в реалізації міжнародних освітніх проектів 

(Tempus, Erasmus+, Horizon2020, та ін., за поданням 1-го 

проректора) 

10-30   

15 

Кількість студентів-призерів (інтернів, магістрантів) за 

одну особу: 

- міжнародних предметних олімпіад, конференцій  

- всеукраїнських предметних олімпіад, 

конференцій. 

 

 

50 

30 

 

  

16 
Кількість наданих в бібліотеку університету друкованих 

або в електронному виді робіт (за 1 найменування) 5   

17 

Участь у міжнародних та державних освітянських, 

медичних і фармацевтичних виставках: 

- кількість проведених виставок (за 1); 

- відзнака за призове місце (за одне) 

 

 

20 

40 

  

 Всього балів за розділ  

 

ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Значення 

показника    

Сума 

балів 

1 

Захищена докторська дисертація впродовж звітного 

періоду 

Керівництво докторською дисертацією, яка захищена 

100 

 

75 

  

2 
Захищена кандидатська дисертація  

Керівництво кандидатською дисертацією, яка захищена 

50 

40 

  

3 

Керівництво НД лабораторією, науково-дослідницьким 

центром, або науково-діагностичним центром на 

громадських засадах 

40   

4 

Патент на винахід, міжнародний патент (за 1) 

Патент на корисну модель (за 1) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права або 

нововведення з лікувально-діагностичної, 

профілактичної роботи та практичної фармації, 

включених до Галузевого реєстру нововведень МОЗ 

України (за 1) 

50 

20 

 

10 

  

5 

Кількість виданих з грифом українського центру 

наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної 

роботи МОЗ України: 

- методичних рекомендацій (за 1); 

- інформаційних листів (за 1) 

 

 

 

50 

20 

  

6 

Участь у кафедральній НДР: 

- виконується згідно плану (за 1) (за поданням 

завкафедри) 

 

20 

  

7 

Участь  у проведенні на кафедрі робіт 

госпрозрахункового спрямування, яке зареєстровано в 

установленому порядку (за виключенням трайлових 

досліджень) 

20   

8 

Участь у вииконання на кафедрі наукових досліджень 

згідно укладених договорів (за 1 договір): 

- міжнародних 

- міжвузівських або міжкафедральних  

 

 

30 

20 

  

9 Опубліковано монографію (не менш 150 сторінок): 15 (за авт.   
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- за кордоном; 

- в країнах СНД; 

- в межах України  

арк.) 

10 (за авт. 

арк.) 

5 (за авт. 

арк.) 

10 

Участь у організаційному комітеті Всеукраїнської 

науково-практичної конференції  

- за Державним реєстром; 

- без державної реєстрації 

 

                                  

30 

15 

  

11 
Членство в зарубіжних асоціаціях і ред. колегіях 

журналів (за 1) 
20   

12 

Надруковано наукову статтю з урахуванням ІMPACT 

- фактора  у: 

- закордонному виданні; виданнях СНД або в 

журналах, включених до міжнародних науко-

метричних баз; 

- фаховому виданні; 

- не фаховому виданні. 

 

20 

 

15 

 

10 

  

13 

Опубліковано наукові тези у (за 1) у : 

- закордонному виданні; 

- виданнях СНД; 

- вітчизняному виданні. 

 

10 

8 

5 

  

14 
Кількість цитувань у наукометричних базах даних (за 

даними наукового  відділу за 1) 
5   

15 

Кількість отриманих грантів (за 1 грант) 

- індивідуальний; 

- колективний 

 

50 

20 

  

16 
Навчання або стажування за кордоном  (не менше 1 

тижня) (за 1) 
30   

17 
Анонімне (за даними редакцій журналів) рецензування 

наукової статті (за 1) 
10   

18 

Рецензія на апробаційній раді або відгук офіційного 

опонента при захисті, на міжкафедральному засіданні 

(за 1): 

 - докторської дисертації; 

- кандидатської дисертації 

- відгук на автореферат. 

 

 

30 

20 

10 

  

19 

Виступ (за 1): 

- на міжнародних конгресах, конференціях, 

симпозіумах за кордоном;  

- на Всеукраїнських наукових форумах, 

включених у Реєстр МОН, МОЗ України; 

 

 

20 

 

15 

  

20 

Своєчасне виконання запланованої  

- докторської дисертації  

- кандидатської дисертації  

 

30 

20 

  

21 

Відзнака на конференціях за наукову роботу (за 1):  

- міжнародна 

- державна 

- регіональна або університетська 

 

40 

20 

10 

  

 Всього балів за розділ  

 

ІІІ.  КАДРОВЕ СТАНОВИЩЕ 

№ п/п Назва 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Значення 

показника    

Сума 

балів 
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1 Отримання звання професора впродовж звітного року 100   

2 Отримання звання доцента впродовж звітного року 50   

3 
Не своєчасне отримання звання професора / доцента, 

після обрання на посаду професора/доцента, впродовж 

2-х років  (за поданням вченого секретаря) 

- 50   

4 
Отримання сертифікату на право викладання 

англійською мовою впродовж звітного періоду 
20   

5 

Підвищення кваліфікації викладачів впродовж 

навчального року (за 1 курси): 

- місцеве тематичне удосконалення, стажування на 

робочому місце, курси з англійською мови,  

курси з психології та педагогіки; 

- передатестаційні цикли; 

- виїзні курси підвищення кваліфікації. 

- спеціалізація 

 

 

 

 

10 

20 

15 

30 

  

6 

Участь у роботі проблемної комісії НАМН і МОЗ 

України, координаційних рад МОН і МОЗ України, 

експертних комісій АК та Експертних рад ДАК України 

(за 1 участь) 

50   

7 

Участь у складі робочих груп з підготовки оригінальних 

пакетів документів (стандарти освіти, акредитація, 

ліцензування, положення тощо) (за 1) 

50   

 Всього балів за розділ  

 

ІV. МІЖНАРОДНЕ, ДЕРЖАВНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ ВИЗНАННЯ,  

СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ВИХОВНА РОБОТА 

№ п/п Назва 

Кількість 

балів за 

одиницю 

Значення 

показника    

Сума 

балів 

1 
Присвоєння почесного звання Державного рівня 

впродовж звітного періоду 
100    

2 
Присуджено державну премію України впродовж 

звітного періоду 
100    

3 

Нагородження Почесними грамотами: 

- ВР України, КМ України; 

- МОН, МОЗ України; 

- місцевих органів влади 

 

50 

30 

20 

  

4 Подяка ректора 10   

5 Стягнення ректора        - 50   

6  Виконання постійного громадського доручення  *   

7 

Призер спортивних змагань не нижче міського рівня: 

- І місце; 

- ІІ місце; 

- ІІІ місце. 

 

15 

10 

5 

  

8 
Участь у волонтерському русі (за поданням проректора 

з виховної роботи) 
10   

9 

Призер мистецьких та творчих конкурсів, не нижче 

міського та обласного рівня (за 1 захід): 

- І місце; 

- ІІ місце; 

- ІІІ місце. 

 

 

15 

10 

5 

  

 Всього балів за розділ  

Примітка:  ⃰ перелік постійних громадських доручень (додаток 2).  

  

V. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА  

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ФАРМАЦІЇ В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ 
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ЗДОРОВ’Я (ДЛЯ КЛІНІЧНИХ КАФЕДР) 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість 

балів 

Кафедр. 

залік 

Індив. 

залік 

1 

Виконання  обов’язків  штатного чи позаштатного спеціаліста  

- МОЗ України,  

- ДОЗ обласної держадміністрації, або ОО «Фармація»; 

- УОЗ міської держадміністрації 

 

50 

30 

20 

  

2 

Викладач університету (штатна співробітник): 

- завідувач відділення лікарні; 

- куратор клінічного відділення, клінічної бази  

 

30 

10 

  

3 Член атестаційної комісії ДОЗ обласної держадміністрації  20   

4 

Участь у роботі комісій на підставі наказу про розгляд скарг 

хворих та випадків смертності (за 1 випадок) : 

- МОЗ України 

- обласного та міського ДОЗ  

 

 

30 

10 

  

5 
Участь в робочих групах МОЗ України по створенню 

клінічних протоколів на підставі наказу 
50   

6 
Участь у проведенні профогляду співробітників і студентів 

університету  (за 1 день профогляду) 
2   

7 
Участь у виїздах по невідкладній та екстреній допомозі  

(за 1 виїзд) 
10   

8 

Участь у проведенні клінічних та науково-практичних 

конференцій на клінічних базах (за поданням проректора з 

лікувальної роботи) 

5   

9 
Отримання нової кваліфікаційної лікарської категорії або 

підтвердження вищої категорії  
20   

10 
Не підтвердження своєчасно кваліфікаційної лікарської 

категорії 
-50   

11 

Отримання або підтвердження додаткового посвідчення 

(сертифікату), атестаційної категорії з вузької лікарської 

спеціальності (за 1 посв.) 

20   

12 
Консультативна та хірургічна активність впродовж року (за 

поданням проректора з лікувальної роботи) 
10-50   

13 

Впровадження впродовж року: 

оригінального лікарського препарату: 

- державна реєстрація; 

- завершення етапу доклін. або клін. випробувань 

- затвердження МКЯ або ТУ на субстанцію чи лік. засіб 

та інноваційного методу діагностики чи лікування 

(підтверджене патентом) 

 

100 

50 

30 

 

  

 Всього балів за розділ  

 
ДАТА _____________     ПІДПИС ВИКЛАДАЧА________________(П.І.П.) 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ  ___________________________ (П.П.П.) 

Додаток 2 

 
 

ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ДОРУЧЕНЬ: 

                                                                                                                                  кількість балів 

1. Член ректорату         15 

2. Голова ЕК                      30 

3. Секретар ЕК         25 

4. Член Вченої Ради         15 
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5. Член спеціалізованої Вченої Ради      25 

6. Член Конференції трудового колективу університету    25 

7. Член спеціалізованої Вченої Ради іншого ВНЗ     25 

8. Член Центральної методичної комісії університету    15 

9. Член приймальної комісії        25 

10. Технічний секретар приймальної комісії      20 

11. Технічний секретар ЕК        20 

12. Член апробаційної ради університету      20  

13. Член циклової методичної комісії університету     15 

14. Член профспілкового комітету       15 

15. Член комісії з трудових спорів       15 

16. Член редколегії періодичного видання      20 

17. Член ради кураторів        10 

18. Член конкурсної  комісії університету      20  

19. Куратор академічної групи       10 

20. Член Ради університету з побуту       5 

21. Профорг кафедри         5 

 

            

             
       Додаток 3 

 
Підтверджуючі таблиці до розділу І 

Таблиця до п.п. 1-3  

№ 

з/п 

Назва підручника, навчально-

методичного,навчально-

наочного посібника, словника, 

довідника 

Авторський 

колектив 

Мова 

видання 

Дата 

видання 

Обсяг  

(аркушів  

чи Мб) 

      

 

Таблиця до п. 4  

№ 

з/п 

Назва підручника, навчально-

методичного посібника, 

словника, довідника 

Авторський  

колектив 

Мова 

видання 

Дата та № 

протоколу 

затвердження  

Обсяг  

(аркушів 

чи Мб) 

      

 

Таблиця до п. 5  

№ 

з/п 

Назва підручника, навчально-

методичного посібника, 

словника, довідника 

Авторський  

колектив 

Мова 

видання 

Дата та № 

протоколу 

затвердження 

ЦМК 

Обсяг  

(аркушів 

чи Мб) 

      

Таблиця до п. 6  

№ 

з/п 

П.І.Б. 

доповідача 
Посада  

Назва 

науково-

методично

го зібрання 

Місто 

проведення 

Дата 

висту

пу 

      

 

Таблиця до п. 7  

№ 

з/п 
Назва статті 

П.І.Б. 

авторів  

 

Назва 

видання і 

номер 

Рік 

видання 

№ 

ISBN 

Обсяг  

друк. 

аркушів  
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Таблиця до п. 8  

№ 

з/п 
Назва тез 

П.І.Б. авторів  

 

Назва 

видання і 

номер 

Рік 

видання 

Обсяг  

друк. 

аркушів  

      

 

Таблиця до п. 9  

№  

з/п 

Назва методичних 

матеріалів 

П.І.Б.  

авторів 

Назва 

циклової  

комісії 

№ протоколу 

та дата 

затвердження  

Обсяг  

друк. 

стор. 

К-ть 

друк. 

примірни

ків 

       

 

Таблиця до п. 10  

№ 

з/п 

Назва 

лекції 

Назва 

дисципліни 
Курс Спеціальність 

П.І.Б. 

лектора 

Обсяг 

друк. 

стор 

К-ть 

слайдів 

        

 

Таблиця до п. 11  

№ 

з/п 
Назва типової програми Назва дисципліни П.І.Б. авторів  

Дата 

затвердження 

     

 

П. 12 (у вигляді списку) 

 

Таблиця до п. 13  

№ 

з/п 
Вид інновації 

Назва 

дисципліни 
Курс Спеціальність 

П.І.Б. 

авторів інновації 

      

 

П. 14 (у вигляді списку) 

 

Таблиця до п. 15  

№ 

з/п 

П.І.Б.  

студента 

Факультет, 

курс, група  

Найменування 

заходу 

Категорія 

(міжнародна, 

державна) 

Дата та 

місце 

проведення 

Зайняте 

місце або 

винагорода 

       
 

Таблиця до п. 16  

№ 

з/п 
Назва видання  Автори  

Обсяг 

друкованих 

аркушів або МБ 

Тираж  

Кількість переданих 

примірників до 

бібліотеці  

      

 

Таблиця до п. 17  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Категорія 
(міжнародна, 

державна, 

регіональна) 

Дата 

проведення 
Місце  

Нагорода 

або відзнака 
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Підтверджуючі таблиці до розділу ІІ 

Таблиця до п. 1-2 

№ з/п ПІБ співробітника 

Захищена 

дисертація (доктор 

або кандидат наук) 

Дата затвердження 

ДАК 

Науковий 

керівник 

     

 

Таблиця до п. 3 

№ з/п 

Найменування НДІ, науково-дослідницького або 

науково-діагностичного центру (на громадських 

засадах) 

ПІБ керівника 

   
 

Таблиця до п. 4  

№ 

з/п 

Назва 

винаходу 

Категорія 
(патент на 

винахід, 

міжнародний 

патент, патент 

на корисну 

модель, 

свідоцтво 

авторського 

права, 

нововведення) 

Держава, 

до якої 

подана 

заява 

Дата 

пріоритету 

Автори-

винахідники 

№ 

охорон

ного 

докуме

нту 

Патенто 

власник 

        

 

Таблиця до п. 5  

№ 

з/п 
Назва  ПІБ авторів 

Категорія 
(методичні 

рекомендації, 

інформаційний лист) 

Дата затвердження 

Укрмедпатентінформом 

МОЗ України 

     

 

П. 6 (у вигляді списку) 

 

Таблиця до п. 7  

№ 

з/п 
Назва наукового дослідження Дата реєстрації № реєстрації 

Кошти, отримані 

за наукове 

дослідження 

     

 

Таблиця до п. 8  

№ 

з/п 

Назва наукового  

дослідження 

Дата  

реєстрації 

№  

реєстрації 

Назва закладу 

(кафедри),  

з яким проводиться 

дослідження 

     

 

Таблиця до п. 9  

№ 

з/п 
Назва монографії Автори 

Дата 

видання 

Мова 

видання 

Обсяг 

(сторінок/авт.аркуш.) 
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Таблиця до п. 10  

№ 

з/п 
Назва конференції 

Дата 

проведення  

Міжнародна/державна 

конференція 

Кількість залучених 

співробітників (ПІБ) 

кафедри у 

конференції  

     

 

П. 11 (у вигляді списку) 

 

Таблиця до п. 12  

№ 

з/п 
Назва статті 

П.і.б. 

авторів  

 

Назва 

видання і 

номер 

Рік видання 

№ 

ISBN 

Обсяг  

друк. 

аркушів  

       

 

Таблиця до п. 13  

№ 

з/п 
Назва тез 

П.І.Б. 

авторів  

 

Назва видання і 

номер 

Рік 

видання 

Обсяг  

друк. 

аркушів  

      

 

Таблиця до п. 15  

№ 

з/п 

ПІБ отримувача 

індивідуального 

гранту 

Категорія 

отримувача  

Термін 

надання 

Вид гранту 
(індивідуальний, 

колективний) 

Сума 

гранту 

      

 

Таблиця до п. 16  

№ 

з/п 
ПІБ Посада  

Назва 

країни 

Назва 

закладу 

перебува

ння 

Предмет 

направлення 
(навчання або 

стажування) 

Період 

перебува

ння 

       

 

Таблиці до п. 17, 18  

№ 

з/п 
ПІБ рецензента 

Категорія 

рецензії (анонімне, 

офіційний захист, 

апробація, відгук на 

автореферат) 

ПІБ автора 

наукової роботи 

Категорія 

роботи 
(докторська або 

кандидатська 

дисертація) 

     

Таблиці до п.19 

№ 

з/п 
ПІБ доповідача Посада  

Назва 

наукового 

зібрання 

Категорія 
(міжнародна, 

державна) 

Місце 

проведення 

Дата 

виступу 

       

 

Таблиці до п. 20  

№ 

з/п 
ПІБ здобувача Посада  

Категорія 

роботи 
(докторська, 

ПІБ керівника 

Термін 

закінчення 

роботи 
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кандидатська,) 

      

 

Таблиці до п. 21 

№ 

з/п 

ПІБ  

викладача  
Посада 

Найменування 

заходу 

Категорія 
(міжнародна, 

державна, 

регіональна, 

університетська) 

Дата та 

місце 

проведення 

Зайняте 

місце або 

нагорода 

       

 

 
Підтверджуючі таблиці до розділу ІІІ 

 

Таблиці до п. п. 1, 2  

№ 

з/п 
ПІБ  

Отримав 

звання 

професора 

/доцента у 

звітному 

періоді 

Дата засідання 

АК МОН 

України 

 

 

Назва посади 

 

 

 

№ атестата 

професора / 

доцента 

      

 

Пункти 3 оформлюються текстовим записом в пояснювальної записці  

 

Таблиця до п. 4 

№ 

з/п 
ПІБ  

Дата отримання 

сертифікату на 

право викладання 

англійською мовою  

Назва установи, що видала 

сертифікат 

    

 

Таблиця до п. 5  

№ з/п ПІБ  Посада  
Вид підвищення кваліфікації, 

відповідно переліку (виїзний або 

місцевий цикл) 

    

 

Таблиця до п. 6  

№ 

з/п 
ПІБ викладача 

Назва комісії, 

координаційної 

Ради  

Посада у комісії 

    

 

П. 7 (у вигляді списку). 

 
 

 

 

Підтверджуючі таблиці до розділу ІV 
 

Таблиці до п. п. 1, 2, 3 та 4. 

№ з/п 
ПІБ 

викладача 

Присвоєно 

Почесне 

Присвоєна 

Державна 

Почесна Грамота (до п.3) Подяка 

ректора, Верховної МОН або Місцевих 
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та педагогічних працівників ІФНМУ, редакція 2019-02 

звання 

Державного 

рівня (назва 

звання) 

до п.1 

премія 

(назва 

премії)  

до п.2 

Ради 

України; 

КМ 

України 

МОЗ 

України 

органів 

влади 

занесенн

я на (дата 

та № 

наказу) 

до п.4 

        

 

Пункти 5 оформлюються текстовим записом в пояснювальної записці  

Пункт 6 оформлюється текстовим записом в пояснювальної записці із зазначенням постійних 

доручень відповідно додатку 2. 

 

Таблиця до п. 7 

№ 

з/п 

Назва 

спортивних 

змагань 

Рівень (міжнародний, 

державний, обласний, 

міський) 

Дата і 

місце 

проведення 

ПІБ учасника 

та його посада 
(викладач, команда) 

Зайняте 

місце 

      

 

Таблиця до п. 8  

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

    

 

Таблиця до п. 9  

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Рівень (міжнародний, 

державний, обласний, 

міський) 

Дата і місце 

проведення 

Отримана нагорода або 

зайняте місце 

     

Підтверджуючі таблиці до розділу V 

 
Таблиці до п. п. 1, 2 та 3. 

№ 

з/п 
ПІБ  

Штатний або 

позаштатний 

спеціаліст: 
1 – МОЗ України; 

2 – ДОЗ облДА, ОО 

«Фармація»; 

3 – УОЗ міськДА 

Назва 

посади 

Завідувач 

відділенням 

лікарні/ 

куратор 

клінічного 

відділення, 

клінічної 

бази 

Член 
атестаційної 

комісії ДОЗ 

обласної 

держадміністрації 

та ДСЛЗ 

      

Таблиці до п. п. 4, 5, 6 та 7. 

№ 

з/п 

ПІБ  

викладача 

Кількість випадків 

розгляду скарг у 

складі комісій (на 

підставі наказів) 

Кількість 

випадків участі 

у складі робочих 

груп МОЗ 

України по 

створенню 

клінічних 

протоколів  
(на підставі наказів) 

Участь у 

проведенні 

профілактичних 

оглядів 

співробітників і 

студентів 

університету 

Участь у 

виїздах по 

невідкладній 

та екстреній 

допомозі 

 
МОЗ 

України 

ДОЗ та 

УОЗ 

облДА чи 

міськДА 

       
 

П. 8 (у вигляді списку) 

Таблиці до п. п. 9, 10 та 11  

№ ПІБ Посад Лікарський Отрима Підтверди Несвоєчасне Отримання 
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з/п виклад

ача 

а (провізорськ.) 

стаж  

в 

категор

ію 

(яку) 

в 

категорію 

(яку) 

підтвердження 

кваліфікаційн

ої лікарської 

категорії 

або 

підтвердженн

я додаткового 

посвідчення 

(сертифікату)

, атестаційної 

категорії з 

вузької 

спеціальності 

        
 

П. 12 (у вигляді списку) 

П. 13 (у вигляді списку) 
 

 


