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Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

від 20.12.2018 р. № 19
м. Івано-Франківськ

По питанню: про стан наукової роботи в університеті: досягнення та перспективи.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи д.мед.н., проф. 
Вакалюка І.П. «Про наукову діяльність колективу Університету у 2018 p.”, Вчена Рада 
Університету відмічає, що у звітному році науково-дослідна робота в Університеті 
проводилась згідно з перспективним планом підготовки науково-педагогічних кадрів, 
зведеним планом науково-дослідних робіт та основними стратегічними напрямами розвитку 
Університету щодо наукової діяльності.

Вчена Рада ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
постановляє звіт проректора з наукової роботи д.мед.н., проф. І.П. Вакалюка затвердити і 
вважати стан наукової роботи Університету задовільним:

1. Основним науковим напрямком Університету на 2019 рік вважати: “Розробка нових 
медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших 
захворювань людини”.

2. Орієнтувати наукову діяльність Університету відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Концепції 
інноваційної діяльності» та на вирішення завдань відповідно до Державних і регіональних 
програм в галузі охорони, стратегічних напрямів розвитку Університету з метою забезпечити 
розвиток тематичних напрямків наукових досліджень. Відповідальні виконавці: керівники 
робочих груп. Термін: постійно. Контроль за виконанням: проректор з наукової роботи, 
професор Вакалюк І.П.

3. Продовжити формування та оновлення перспективних напрямків фундаментальних і 
прикладних досліджень із залученням науково-методичного комплексу міжкафедральних 
лабораторій та створення на їх основі опорного центру для здійснення наукових досліджень з 
метою досягнення міжнародного рівня наукової діяльності. Відповідальні виконавці: 
завідувачі кафедр. Термін: постійно. Контроль за виконанням: проректор з наукової 
роботи, професор Вакалюк І.П.

4. Затвердити зведений план науково-дослідних робіт Університету на 2019 рік. 
Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; начальник наукового відділу, професор 
Чернюк Н.В. Термін: до 01.05.2019р. Контроль за виконанням: проректор з наукової 
роботи, професор Вакалюк І.П.

5. Затвердити план підготовки науково-педагогічних кадрів Університету згідно нових вимог 
у 2019 році. Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; начальник наукового відділу, 
професор Чернюк Н.В. Термін: до 01.05.2019р. Контроль за виконанням: проректор з 
наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

6. Продовжити оптимізацію системи підготовки докторів філософії через створення нових 
навчальних планів освітньої складової та залучення до програм підвищення кваліфікації 
науковців, провідних українських та закордонних вчених. Продовжити і розширити
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програму фінансового стимулювання науковців. Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; 
начальник наукового відділу, професор Чернюк Н.В. Термін: постійно. Контроль за 
виконанням: проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

7. Сприяти забезпеченню наукової мобільності вчених Університету через підтримку їх 
участі у міжнародних наукових форумах, організації стажування та проведення наукових 
досліджень в лабораторіях НАМНУ, НАНУ, провідних міжнародних центрах, університетах 
Європи та Америки. Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; начальник наукового 
відділу, професор Чернюк Н.В. Термін: постійно. Контроль за виконанням: проректор з 
наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

8. Сприяти отриманню наукових грантів для проведення наукових досліджень 
фундаментальної та прикладної тематики та підвищувати інтегрованість наукової діяльності 
Університету шляхом участі у конкурсах національного фонду досліджень, міжнародних 
наукових грантах, міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях. Відповідальні 
виконавці: завідувачі кафедр; начальник наукового відділу, професор Чернюк Н.В. Термін: 
постійно. Контроль за виконанням: проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

9. Проводити роботу щодо підвищення якості наукових публікацій отриманих результатів 
наукових досліджень зі збільшенням науково-метричних показників вчених Університету та 
продовжити низку заходів щодо забезпечення високого рівня науково-практичних журналів 
Університету «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини» та журналу «Art 
of Medicine» з їх подальшою адаптацією і включенням до світових науково-метричних баз. 
Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; відповідальні секретарі журналів. Термін: 
постійно. Контроль за виконанням: проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

10. Забезпечити виконання господарсько-договірних та міжнародних багатоцентрових 
досліджень з укладанням трьохсторонніх угод між Університетом, замовником та 
лікувально-профілактичним закладом. Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр; 
начальник наукового відділу, професор Чернюк Н.В. Термін: постійно. Контроль за 
виконанням: проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

11. Інноваційно-інвестиційну діяльність і патентно-ліцензійну роботу переорієнтувати на 
ефективний трансфер технологій. Зобов’язати керівників та виконавців науково-дослідних 
робіт видавати методичні рекомендації, інформаційні листи, монографії тощо. Відповідальні 
виконавці: завідувачі кафедр; наукові керівники; виконавці. Термін: постійно. Контроль за 
виконанням: проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

12. Забезпечувати стимулювання розвитку студентської науки шляхом заохочення участі 
студентів у наукових гуртках, наукових форумах, роботи в наукових лабораторіях. 
Відповідальні виконавці: завідувачі кафедр. Термін: постійно. Контроль за виконанням: 
науковий керівник СНТ, професор Воронич-Семченко Н.М.

13. Забезпечувати утвердження принципів доброчесності в науці через забезпечення 
ефективної діяльності комісій з етики, перевірки первинної документації, комісії із 
запобігання академічного плагіату. Відповідальні виконавці: голови комісій. Термін: 
постійно. Контроль за викона^йЖ^ч^лректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П.

М.М.РОЖКО

Вчений М.М.БАГРІЙ
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