ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що подаються на розгляд Вченої ради для присвоєння
вченого звання ПРОФЕСОРА
1. Дані про здобувача вченого звання.
2. Звіт про навчально-методичну, наукову та лікувально-профілактичну
роботу за останні п’ять років і за час перебування на посаді.
3. Рецензія на прочитану здобувачем відкриту лекцію.
4. Копія наказу на відкриту лекцію.
5. Витяг з протоколу обговорення відкритої лекції на засіданні кафедри.
6. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо
присвоєння вченого звання.
7. Список наукових та навчально-методичних праць (Додаток 8).
8. Копії статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних
баз Scopus, або Web of Science.
9. Копія сертифіката на знання англійської мови на рівні не нижче В2.
10.Особова карта.
11.Копія першої сторінки паспорта.
12.Копія диплома кандидата наук.
13.Копія диплома доктора наук.
14.Копія трудової книжки.
15. Копія свідоцтва про одруження, якщо змінювалось прізвище.
16. Копія диплома про вищу освіту.
17.Копія свідоцтва про лікарську категорію (для співробітників клінічних
кафедр).
18.Копії документів про навчання, стажування, участь у наукових
конференціях або роботу у закладах вищої освіти чи наукових
установах в країнах, що входять до ОЕСР/ЄС + переклад сертифікатів.

Перелік даних, необхідних для складання довідки про
здобувача вченого звання професора
РОЗДІЛ 1
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування,
факультет, спеціальність за дипломом.
Роки навчання в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі.
3. З якого року кандидат, доктор наук. Дата захисту кандидатської, докторської
дисертації, за якою спеціальністю. В якій спеціалізованій вченій раді
відбувся захист (№ диплома/свідоцтва, дата видачі).
4. Присвоєння вченого звання доцента (дата, № атестата).
5. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти III - IV рівня акредитації.
6. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищому
закладі ІІІ-ІУ рівня акредитації за останні п’ять років, місце, посада (по
трудовій книжці).
7. Основна навчально-методична робота здобувача:
 навчальне навантаження ________ годин, в тому числі лекційних _____ ;
 перелік тем лекцій, студентам яких курсів, на яких факультетах читаються;
 практичні заняття: студентам яких курсів, на яких факультетах ведуться;
 підготовка до практичних занять: складання методичних розробок,
методичних рекомендацій, задач;
 навчальні посібники (підручники) з грифом МОН, МОЗ (лист № _________
від «_____»________ 20____ р.);
 участь в методичному забезпеченні навчального процесу: виготовлення
оригінальних таблиць, слайдів, мікро- і макропрепаратів, комп’ютерних
навчальних програм, тестів, задач, складання методичних розробок,
алгоритмів, лекцій та ін.;
 участь в науково-організаційній роботі кафедри: організація семінарів,
конференцій, керівництво студентським науковим гуртком, студентською
науковою роботою, підготовкою олімпіад (прізвища студентів - переможців
олімпіад, наукових конференцій).
8. Участь у виконанні (або відповідальний виконавець, або керівник) планової
НДР кафедри, назва НДР, № держреєстрації.
9. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів:
 кількість підготовлених кандидатів (докторів) наук (прізвища, ініціали,
найменування спеціальностей), керівником яких був здобувач вченого
звання;
 кількість аспірантів, докторантів, здобувачів (їх прізвища, ініціали,
найменування спеціальностей), якими керує здобувач вченого звання.
10.Участь у лікувальній роботі: консультативна допомога (кількість консультацій,
виїздів по чергуванню), розробка нових методів діагностики, лікування,
випробування і застосування нових лікарських препаратів та ін.
11.Наявність кваліфікаційної категорії.
12.Стажування, курси підвищення кваліфікації (рік, місце).

13.Участь в роботі спеціалізованих вчених рад, науково-методичних рад.
14.Наявність почесних звань, присудження державних премій та ін.
15.Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння
іноземною мовою (на рівні не нижче В2), у _______ році.

РОЗДІЛ 2
Загальна кількість публікацій _____, з них _____наукового та _____
навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації
опубліковано_____ праць, з них ______ наукового та ____ навчально-методичного
характеру. З них після захисту дисертації опубліковано у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science ____________.
Під час роботи на посаді доцента видано _________ друкованих робіт.

РОЗДІЛ 3
1. Прочитана відкрита лекція (дата, назва теми, прочитана студентам ____ курсу
____ факультету, хто рецензент; дата і № протоколу засідання кафедри, на
якому обговорювалась лекція, з оцінкою прочитаної лекції).
2. Участь в роботі наукових та методичних конференціях, з’їздах, симпозіумах,
конгресах (перелік, місце, рік):
Брав (ла) участь у ________ (кількість) конференціях, у тому числі: три
останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення
конференції.
За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь (вказати 3
опублікованих з вихідними даними).
1.
2.
3.
3. Звітування про науково-педагогічну діяльність на засіданні кафедри з оцінкою
роботи і рекомендацією щодо клопотання про присвоєння вченого звання (дата
та № протоколу).
4. Звітування по проходження стажування, навчання, роботу або участь в наукових
конференціях в країнах, що входять до ОЕСР/ЄС.

ЗРАЗОК
ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА
РОЗДІЛ 1.
1. Іванова Іванна Іванівна, 1957 року народження.
2. В 1980 р. закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного
інституту ім. М.І. Пирогова, спеціальність «педіатрія».
3. Кандидат медичних наук з 1991 року, дисертацію захистила «29»квітня
1991 року у спеціалізованій раді Київського науково-дослідного інституту
педіатрії, акушерства і гінекології. Диплом КД №
від 23 вересня 1991 р. за
спеціальністю __________________.
Доктор медичних наук з 2008 p., дисертацію захистила "25" березня 2008 р.
у спеціалізованій вченій раді Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології АМН України». Диплом ДД № ____________ від "25" червня 2008 року
за спеціальністю _______________________.
4. Вчене звання доцента кафедри дитячих хвороб присвоєно 30 травня 1996
р. Атестат ДЦ АР № _____________ .
5. Стаж педагогічної роботи - 28 років 7 місяців у Вінницькому
національному медичному університеті IV рівня акредитації.
6. Основні етапи педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, місце
роботи та посада:
07.04.1983 р. - 31.03.1995 р. - асистент кафедри педіатрії;
01.04.1995 р. - 01.01.2012 р. - доцент кафедри педіатрії;
02.01.2012 р. - по теперішній час - завідуюча кафедри (професор) педіатрії.
7. Виконує навчальне навантаження 700 академічних годин, в тому числі
лекційних - 50. Читає лекції з неонатології студентам 3 та 5 курсів медичних
факультетів (в тому числі англомовним студентам-іноземцям): «Синдром
дихальних розладів у новонароджених. Респіраторний дистрес синдром»,
«Принципи інфузійної терапії в педіатрії». В навчальному процесі застосовує
комп’ютерний контроль знань. Веде практичні заняття зі студентами 5 курсу
медичного факультету. До практичних занять складає методичні розробки,
методичні рекомендації, тести та клінічні задачі до самостійної роботи студентів.
В навчальному процесі застосовує комп’ютерний контроль знань та елементи
кредитно-модульної системи. Є співавтором навчального посібника для
практичних занять за кредитно-модульною системою «Неонатологія»,
рекомендованого МОН України (лист №1/11-7550 від 09.08.2010 p.). Постійно
організовує конференції, семінари, олімпіади з педіатрії. Проводить засідання
студентського наукового товариства та наукові конференції студентів, молодих
вчених.
8. Керує виконанням планової НДР кафедри «Патогенетична роль
порушень метаболізму у формуванні патології новонароджених та дітей раннього
віку», № держреєстрації 1212U1231235.
9. Підготувала двох кандидатів медичних наук:
- П.І.П, дисертація захищена 01 червня 2010 р. у спеціалізованій вченій
раді Д 26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»,

спеціальність педіатрія, 14.01.10.
- П.І.П., дисертація захищена 14 грудня 2010 р. у спеціалізованій вченій
раді Д 26.553.01 там же, спеціальність педіатрія, 14.01.10.
Керує виконанням кандидатських дисертацій аспірантів кафедри педіатрії
П.І.П. та здобувачів кафедри П.І.П., спеціальність педіатрія, 14.01.10.
10. Веде лікувально-консультативну роботу у відділенні для недоношених, у
відділенні патології новонароджених, у відділенні анестезіології та інтенсивної
терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та МЛ
«Центр матері та дитини». Бере участь в клінічних випробуваннях ліків,
впровадила 4 нових діагностичних методики.
11.Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та з неонатології.
12. Курси підвищення кваліфікації: НМАПО ім. П.Л. Шупика, спеціалізація
«_______» ________ 2010р., Київ.
13. Член науково-методичної ради університету. Голова Вінницького
осередку Асоціації педіатрів України. Член Президії Асоціації неонатологів
України.
14.Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я.
15. Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень
володіння іноземною мовою, у ___________ році.
РОЗДІЛ 2
Має 112 праць, з них – 93 наукового та 19 – навчально-методичного
характеру. Після захисту докторської дисертації опублікувала 35 праць, з них 26 –
наукового та 9 – навчально-методичного характеру.
Після захисту докторської дисертації опублікувано у виданнях, що
включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science __________________
Під час роботи на посаді завідувача кафедри (професора) видано 11 праць.
РОЗДІЛ 3
Відкрита лекція «Гемолітична хвороба новонароджених» прочитана
студентам 5 курсу медичного факультету «29» травня 2018р. Рецензент _____________. Лекція обговорена на засіданні кафедри педіатрії. Дана позитивна
оцінка. Протокол № ______від __________ 2018 р.
Брала участь у 27 наукових конференціях, з'їздах, конгресах, в тому числі:
1. «Особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій» - матеріали
науково- практичної конференції «Поступ у дихальній підтримці новонароджених:
дихальна підтримка і проблеми неонатальних інфекцій» (м. Львів, 18 листопада
2018р.). - 3 с. Співавтори: ________ .
2. «Транспортування недоношених дітей і результати інтенсивної терапії»
– матеріали IV Конгресу неонатологів України «Актуальні питання неонатології»
(м. Київ, 6 грудня 2019р.) - 2 с. Співавтори: __________.
3. «Роль мозкового нейротрофічного фактора у діагностиці гіпоксичних
уражень головного мозку у недоношених» – матеріали 12-го з’їзду педіатрів
України «Актуальні проблеми педіатрії» (м. Київ, 15 грудня 2018р.). - 1 с.
Співавтори: ______________________.

Проходила науково-педагогічне стажування в країні, що входить до ЄС та
ОЕСР: Люблінський медичний університет «Інноваційні стратегії розвитку
медичної освіти в Україні та країнах ЄС» (м. Люблін, Польща з 08 лютого по 19
березня 2018р.)
Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри
_______ 20 ____ р. Дана позитивна оцінка. Кафедра рекомендує до присвоєння
вченого звання професора. Протокол № ___ від ___________ 20 ____ р.

ЗРАЗОК

ЗВІТ
про навчально-методичну, наукову та лікувальну роботу
професора закладу вищої освіти кафедри
________________________________________________________________
(назва кафедри)

______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
за період 20__ - 20__рр.

Навчально-методична робота:
Протягом звітного періоду…
(Вказати (конкретно) обсяги навчального навантаження, факультет, курс,
спеціальності, для кого читаються лекції, основні теми (розділи) лекцій, семінарів,
практичних занять, підготовка навчально-методичних рекомендацій, запис відео-лекцій,
тощо).

Наукова робота:
(Вказати загальну кількість публікацій за звітний період по тим категоріям, що
визначені у списку публікацій. Вказати основі конференції (конгреси, зʼїзди), та
матеріали, що опубліковані по результатам участі у цих конференціях (конгресах,
зʼїздах).

Лікувальна робота:
(вказати лікарську кваліфікаційну категорію і клінічну базу, де проводить лікувальну
роботу)

Професор
закладу вищої освіти ________________
(підпис)

Завідувач кафедри

________________
(підпис)

_________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

_________________
(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

РЕЦЕНЗІЯ ЛЕКЦІЇ
____________________________________________________________
(назва закладу, кафедри)

У відповідності з розкладом (графіком кафедри) _________________________
проведено перевірку якості лекції на тему ______________________________
що прочитана ______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові лектора)

для студентів _____________________ факультету _______________ курсу
Початок лекції ______________год.

Закінчення _______________год.

Тривалість лекції _______________хвилин.
Із ____________ студентів курсу на лекції були присутніми ______________%.
Запізнилися ___________ чол.
Якість лекції визначається за такими критеріями:
1. Науковий рівень, зв’язок з досягненнями сучасної науки і практики,
наявність елементів наукового прогнозування _________________________
2. Методичний рівень: план лекції і його зв’язок з попереднім матеріалом,
використання структурно-логічних схем, логічність і послідовність викладу,
аргументованість висновків, рекомендована література. Чіткість доведень,
логічність, перспективність нових ідей і напрямки в тій галузі про які йдеться
на лекції. Точність формулювань, визначень, глибина, методичність стилю
викладу матеріалу ____________________________________________________
3. Форма і стиль викладання. Форма і стиль викладання. Форми зворотного
зв’язку у процесі лекції. Уміння володіти аудиторією і підтримувати
дисципліну, емоційність викладу, володіння педагогічною технікою.
Ораторською майстерністю __________________________________________
4. Рівень технічного забезпечення, ілюстративність (використання кіно,
проекційної
апаратури,
фонозаписів,
демонстрацій,
дослідів,
ін.)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Оцінка якості лекції: рівні: високий, достатній, низький ________________
6. Пропозиції і рекомендації________________________________________ ___
Лекцію перевірили:
1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________
2. Вчене звання ______________________ Посада ________
«_____» _______ 20
р.
Підпис _______________

ЗРАЗОК

Витяг з протоколу № __
засідання кафедри __________________ щодо обговорення відкритої
лекції доктора медичних наук (кандидата медичних наук), професора
закладу вищої освіти
Іванова Івана Івановича
від «___» ____ 20__ року

ПІБ
ПІБ

Голова
Секретар

Присутні: вказати ПІБ всіх присутніх співробітників кафедри
СЛУХАЛИ: професора/доцента закладу вищої освіти кафедри Петрова
П.П., який оголосив рецензію на відкриту лекцію професора (доцента)
закладу вищої освіти на тему: «Некоронарогенні захворювання міокарду кардіоміопатії: особливості діагностики та лікування», яка була прочитана
«____» ________ 20____ року студентам 3-го курсу фармацевтичного
факультету.
Лекція прочитана _______________________________________________
Разом з цим лекція має деякі недоліки:
1.
2.
Оцінка лекції - ___________________ .
В обговорені лекції взяли участь викладачі кафедри:
ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ: затвердити рецензію на відкриту лекцію професора (доцента)
закладу вищої освіти Іванова І.І. на тему: «Некоронарогенні захворювання
міокарду - кардіоміопатії: особливості діагностики та лікування», яка була
прочитана студентам 3-го курсу фармацевтичного факультету.

Голова засідання:

____________
(підпис)

Секретар

____________
(підпис)

_____________
(Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

______________
(Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗРАЗОК

Витяг з протоколу № __
засідання кафедри __________________
від «___» ____ 20__ року

ПІБ
ПІБ

Голова
Секретар

Присутні: вказати ПІБ всіх присутніх співробітників кафедри
Порядок денний:
Звіт д.мед.н., професора закладу вищої освіти кафедри Іванова Івана
Івановича про роботу на кафедрі за звітний період на посаді професора
закладу вищої освіти та клопотання кафедри щодо присвоєння йому вченого
звання професора.
СЛУХАЛИ: звіт професора закладу вищої освіти кафедри Іванова Івана
Івановича про роботу на кафедрі за звітний період.
1. Навчально-методична робота
2. Наукова робота
3. Лікувально-профілактична робота

ВИСТУПИЛИ: 1. Завідувач кафедри д.мед.н., проф. Петерман О.В.,
2. Зав. навч. роботою кафедри к.мед.н.,
3. Доцент закладу вищої освіти __________,
У своїх виступах вони дали позитивну оцінку звіту Іванова І.І. і
рекомендували його кандидатуру на присвоєння вченого звання професора.
УХВАЛИЛИ: Рішенням кафедральних зборів рекомендувати на присвоєння
вченого звання професора д.мед.н., професора закладу вищої освіти кафедри
_______________ ВНМУ ім. М.І. Пирогова Іванова І.І..
Здобувач дотримується правил академічної доброчесності.
Голова:
Завідувач кафедри

____________
(підпис)

Секретар

____________
(підпис)

_____________
(Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

______________
(Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗРАЗОК
СПИСОК
навчально-методичних праць та/або наукових праць
Козака Петра Гавриловича
Обсяг (у
сторінках)/
Назва
Вихідні дані
Співавтори
авторський
доробок
1
2
3
4
5
6
I. Наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації
1. До психологічного
Матеріали ХVI науковотези
3
Лисиця Н.В.,
практичної
конференції
дослідження
Вовк В.С.
вищих медичних закладів
працездатності при
Вінницького регіону. –
вивченні іноземної мови
Вінниця, 16 червня 2000. –
С.40-42
2. Стан та особливості
стаття Вісник морфології. – 2004.
3
інвалідності дітей до 16 (фах.)
– Т. 10, №1. – С. 189-191
років у Вінницькій
області (1994-2002 рр.)
ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації
3. Ефективність
стаття
Biomedical and Biosocial
4
комплексної
(фах.)
Anthropology. – 2005. –
реабілітації дітей№4. – С.74-77
інвалідів з хворобами
нервової системи
4. Роль сімейного лікаря у
тези
Матеріали II з’їзду лікарів
2
проведенні
загальної (сімейної)
диспансеризацій дітейпрактики України. – Харків,
інвалідів з хворобами
25-26 жовтня, 2005.
нервової системи
– С. 96-97
Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та
позитивне рішення на винахід
Пат. 44542 UA, МПК А 61 К
5. Спосіб лікування
31/00. Іванов І.І.; заявник та
резистентної артеріальної
патентовласник ВНМУ
гіпертензії у хворих на
ім. М.І.Пирогова. - u
гіпертонічну хворобу
200903459, заявл. 10.04.2009;
опубл. 12.10.2008, Бюл. №19
ІІІ. Основні навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної діяльності
6. Ріст і розвиток людини.
підруч- Київ: Медицина. – 2002. –
200/61
Риба Г.Г.
ник
200 с.
Матеріали ІV науково7. Підвищення рівня якості
тези
2
Карп І.А.
практичної
конференції
навчання очима
«Фармакоекономіка в
студентів-провізорів
Україні: стан та
перспективи розвитку». –
Харків, 27-28 жовтня, 2011.
– С. 161-162
Характер
роботи

№
п/п

Здобувач

____________________

Петро КОЗАК

Завідуючий кафедрою

____________________

Іван ІВАНОВ

Учений секретар

____________________

Алла КОНДРАТЮК

Засвідчено:

ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ
НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
1. Колонка 2. Подається повна назва публікації мовою оригіналу.
2. Колонка 3. Характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва,
патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники, тощо.
3. Колонка 4. Вихідні дані: конкретизується місце і час публікації
(видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика
збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання;
зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і
методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань
наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу,
повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні,
міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); авторське
свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення
патентів, ліцензій. Вихідні дані записуються відповідно до правил
бібліографічного опису літератури.
 Наукова публікація у періодичних виданнях, (для публікацій
включених до науко-метричних баз Scopus або Web of Science)
або у фаховому виданні виділяється жирним шрифтом,
 у вихідних даних (колонка 4) необхідно вказати електронне
посилання на статтю, а також вказати прізвище та ініціали
здобувача вченого звання англійською мовою.
4. Колонка 5. Обсяг: вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця
велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у
чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.
5. Колонка 6. Співавтори: наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі
складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох
осіб, після чого проставляється: та інші, всього ____ осіб.
Список формується в хронологічній послідовності опублікування робіт з
наскрізною нумерацією праць за такими розділами:
 наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;
 наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;
 авторські свідоцтва, дипломи, патенти;
 основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної
діяльності) за профілем кафедри.

ОСОБОВА КАРТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
на присвоєння вченого звання ПРОФЕСОРА
кафедри_______________________________________________________________
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________
2. Дата народження ____________________________________________________
3. Освіта ______________________________________________________________
вуз, факультет, рік закінчення, спеціальність за дипломом

______________________________________________________________________
4. Кандидат наук _______________________________________________________
спеціальність, дата, установа, де захищена дисертація, диплом (серія, номер)

Доктор наук ________________________________________________________
спеціальність, дата, установа, де захищена дисертація, диплом (серія, номер)

______________________________________________________________________
5. Вчене звання доцента кафедри __________________________________________
______________________________________________________________________
(дата затвердження, назва кафедри, шифр та назва спеціальності, атестат (серія, номер))

6. Стаж науково-педагогічної роботи (з якого року, в т.ч. на погодинних умовах,
за сумісництвом), в тому числі у ВНМУ ___________________________________
7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із
зазначенням посади та місця роботи, в тому числі - навчання в магістратурі,
аспірантурі, докторантурі.
(Наприклад:
01.09.2002 – 31.08.2006 – асистент кафедри ____________________;
01.09.2206 – до цього часу – доцент кафедри ____________________.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість лекційних годин),
керівництво курсовими роботами, семінарськими та лабораторними заняттями.
Методичне забезпечення основних навчальних курсів _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
9. Наукова робота, участь у науково-дослідній роботі ________________________
______________________________________________________________________
10.Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Підготував
докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук: _________________________
Прізвища, ініціали,

____________________________________________________________________
назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, прізвища та
ініціали):_____________________________________________________________
11. Участь у виконанні науково-дослідних програм та у роботі науковометодичних рад _____________________________________________________

тема, напрямок, впровадження в практику

12. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння
іноземною мовою, у __________ році.
13. Кількість публікацій _____________, з них _________ наукових та
__________ навчально-методичних, у тому числі наукові праці, опубліковані у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту
дисертації опубліковано ___________ праць, з них __________ наукових та
__________ навчально-методичного характеру, в т.ч. після захисту дисертації
опубліковано у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
Scopus, або Web of Science ______________ .
14. Участь у ________ конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: три
останні
конференції
із
зазначенням
назви,
міста
та
року
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
За результатами конференцій опубліковані (стаття, тези, доповідь):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
15. Відкрита лекція на тему ______________________________________________
була проведена для студентів __________________________________________
(дата, курс, факультет, спеціальність)

Дана позитивна оцінка на засіданні кафедри, протокол № _____ від «____»
_______ _______ року.
16.Проходження курсів удосконалення ____________________________________
______________________________________________________________________
17. Громадська діяльність ________________________________________________
______________________________________________________________________
18. Наявність лікарської кваліфікаційної категорії та загально - клінічного стажу
роботи____________________________________________________________
19.Почесні звання, нагороди та заохочення за сумлінну працю ________________
______________________________________________________________________
20.Оцінка звіту про науково-педагогічну діяльність заслуханого на засіданні
кафедри ___________________. Протокол № ____, від «___» _____________
_______ р. та на засіданні Вченої ради університету (протокол № ______, від
«_____» ________________ _______ р.
21.Рішення вченої ради __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Учений секретар _____________________
«____» ________________ 20____ р.

