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ЗА 2017 Р.



№ Дата Загальна кількість 
питань

Основні Кадрові Поточні 

1 26.01.17 46 - 19 27

2 03.02.17 14 3 - 11

3 23.02.17 19 3 4 12

4 13.03.17 19 10 4 5

5 30.03.17 13 1 4 8

6 27.04.17 28 1 10 17

7 25.05.17 27 3 - 24

8 09.06.17 42 0 6 36

9 26.06.17 31 7 - 24

10 07.09.17 24 2 - 22

11 28.09.17 3 1 - 2

12 10.10.17 10 1 - 9

13 26.10.17 21 3 - 18

14 13.11.17 8 1 - 7

15 30.11.17 30 0 22 8

16 20.12.17 15 4 3 12



Виконання рішень вченої ради
Вчена 
рада

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

23.02.17 Забезпечити надання інформації в

електронному форматі про кількісні та

якісні показники наукової продукції кафедр

та інститутів до відділу організації науково-

дослідних робіт НДЧ (1 раз в семестр) з

метою моніторингу показників, що

необхідні для укладання проміжних звітів.

Відповідальні за
виконання:
проректор з наукової
роботи, начальник
науково-дослідної
частини НМУ,
директори інститутів,
декани, завідувачі
кафедр.

30 червня

2017 року,

20 грудня

2017 року

Інформація

надана,

проводитсь

я її аналіз



Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
викона
ння

Виконання

23.02.17 Підвищити якість створення патентів  на 

корисну модель  та винахід шляхом  

своєчасного подання заявок (не пізніше 2 

року виконання НДР та дисертаційної 

роботи). Забезпечити консультативну 

допомогу Відділом інтелектуальної 

власності та трансферу  технологій у 

створенні первинних документів та 

електронний  варіант методичних 

рекомендацій  для науковців НМУ.

Відповідальні за виконання:
проректор з наукової роботи,
завідувач відділу інтелектуальної
власності та трансферу
технологій, директори інститутів,
декани, завідувачі кафедр.

протяго

м 2017 

року

проводиться 
моніторування 
стану  підготовки 
патентів 
виконавцями НДР 
на 2 році її 
виконання за 
даними проміжних 
звітів та контроль 
під час 
щоквартльного 
звітування. 
Створені 
методрекомендації 
та розміщені в 
розділі відділу на 
nmu.ua



Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

23.02.17 Здійснювати моніторинг реєстру 

патентних  заявок в НМУ з  метою 

контролю чинності прав та можливості 

оцінки трансферної привабливості.

Продовжувати  розробку та 

удосконалювати систему виховання 

академічних навичок в науковій роботі у 

студентів НМУ : шляхом оптимізації 

діяльності гуртків та вибору адекватної 

моделі для кожного профілю  

студентського наукового гуртка.

Відповідальні  за виконання: 

проректор з наукової роботи, 

начальник науково-дослідної 

частини НМУ, директори 

інститутів, декани, завідувачі 

кафедр.

Відповідальні  за виконання: 

проректор з наукової роботи, 

начальник науково-дослідної 

частини НМУ, директори 

інститутів, декани, завідувачі 

кафедр.

листопад 2017 

року.

протягом 2017 

року.

Проводитсья
постійно, 
аналіз
результатів в 
листопаді 17р.

Розроблено 
сумісно с 
Радою СНТ 
анкети, щодо  
форми та 
змісту роботи 
наукового 
гуртка, 
проанкетован
о, 
статистично 
оброблені 
наявні анкети 
аналізується 
інформація



Вчена 
рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

23.02.17 Продовжувати фунціонування

системи бесперервної наукової

освіти для членів СНТ імені О.А. 

Киселя та молодих науковців НМУ 

імені О.О. Богомольця.

Розширити  зміст системи 

матеріального заохочення 

талановитих студентів 

запровадивши: -конкурс  на кращий 

науковий студентський гурток за 

інтегративними показниками 

діяльності за рік з преміюванням 

наукового керівника та студентів-

виконавців.

Відповідальні  за виконання: проректор з 
наукової роботи, проректор з науково-
педагогічної роботи, начальник НДЧ, 
завідувач відділу наукової роботи студентів.

Відповідальні за виконання завідувач 
відділу наукової роботи студентів НДЧ, 
начальник планово-фінансового відділу, 
голова Ради СНТ.

до 31 грудня 

2017 року.

до 31 грудня 

2017 року.

проведеня
«Циклів
безперервної
освіти» в 
оснінньому
семестрі з 
удосконаленням
форми та змісту, 
розширенням
тематики за 
рахунок питань
біоетичної
експертизи

Розроблено
положення про 
кращий науковий
гурток



Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

23.02.17 Сприяти активізації  науково-

експериментальної роботи  в НМУ, 

створивши власну  потужну базу для 

науково-дослідної роботи с дослідними 

тваринами шляхом  відновлення 

матеріально-технічної бази віварію.

Забезпечити виконання заходів щодо 

попередеження плагіату шляхом 

використання антиплагіатного 

програмного забезпечення; продовжити 

формування репозитарію академічних 

текстів НМУ.

Відповідальні за виконання:
проректор з наукової роботи та
перспективного розвитку
проректор з наукової роботи.
начальник науково-дослідної
частини НМУ

Відповідальні за виконання:
проректор з наукової роботи,
Голова Комісії з питань біоетичної
експертизи та етики наукових
досліджень, Вчений секретар НМУ.

до 31 грудня 

2017 року.

до 31 грудня 

2017 року.

Розробляється 
критерії допуску до 
роботи з 
експериментальнимт
варинами.
Планується освітні 
заходи в рамках 
семінарів з біоетики 

Антиплагіатне 
ПЗ 
“StrikePlagiarism
” функціонує. 
Угода про 
використання
цього ПЗ діє до 
31.12.2017



Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

23.02.17 Активно залучати  членів  ради ТМВ до 

рецензування статей, іншої редакційної 

роботи в Українському науково-

медичному молодіжному журналі.

Підвищити ефективність щорічної 

атестації аспірантів в аспекті контролю за 

наявністю англомовних публікацій  з 

підвищенням питомої ваги в журналах 

Scopus або Web of Science; удосконалити  

електронний зв'язок та розсилку 

інформації аспірантам.

Розробити форму взаємовідносин для 

надання освітніх послуг здобувачам з 

інших науково-дослідних установ.

Відповідальні  за виконання: 

проректор з наукової роботи 

завідувач відділу наукової роботи 

студентів, Голова ради ТМВ.

Відповідальні  за виконання: 

проректор з наукової роботи, 

завідувач відділу аспірантури та 

докторантури.

Відповідальні  за виконання: 

завідувач відділу аспірантури, 

начальник планово-фінансового 

відділу, начальник юридичного 

відділу.

до 31 грудня 

2017 року.

до 1 жовтня 

2017 року.

до 31 грудня 

2017 року.

Оновлено
положення про 
ТМВ; 

Атестація
аспірантів -
вересень 17р.

Адаптовано для 
НМУ типову угоду  
про надання 
освітніх послуг 
здобувачам з 
інших науково-
дослідних установ.
та підписана угода 
з НДІ ПААГ



Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

30.03.17 З метою посилення міжнародної проектної 
складової визначити потенційні кафедри-
учасники, створити проектні групи, які  
протягом року підготують проектні пропозиції  
та подадуть їх на міжнародні гранти. 
Реалізувати комплекс “мотивуючих” заходів 
для їх учасників.

Відповідальні: проректор з 
міжнародних   зв'язків  та науково-
педагогічної роботи, проректор   з  
наукової роботи, проректор з 
перспективного розвитку, 
відповідальні за міжнародну 
діяльність на факультетах,  завідувачі 
кафедр, директори інститутів

Квітень 2017 Підписано угоду 
про наукове
співробітництво
з Каролінським
Інститутом в 
квітні 17р.



Виконання рішень вченої ради

Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

30.03.17 Провести анонімне анкетування

іноземних студентів щодо якості

підготовки на кафедрах, які

викладають дисципліни “Крок

1” (9 кафедр).

Контроль за 

виконанням 

рішення покласти на 

проректора з науково-

педагогічної роботи.

31.05.2017 

р.

До 28.04 2017 р.



Виконання рішень вченої ради

Вчена рада 
(дата)

Рішення Контроль за виконанням
Виконавець

Дата 
виконання

Виконання

13.11.17 Розробити додаток до угоди з 

лікарем-інтерном про додаткове 

платне навчання в університеті за 

калькуляцією очного циклу 

впродовж 2 місяців з метою 

підготовки до перескладання «Крок

-3» та підвищення відповідальності 

лікаря-інтерна за негативні 

результати ЛІІ.

Відповідальні: 

Кучин Ю.Л., 

Мартинович А.Б.

31.05.2017 

р.

Грудень 2017

(немає відповіді 

Міністерства)



Дата вченої ради Інтернет-посилання на сайті НМУ імені О. О. Богомольця

26.01.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-5/

03.02.17 http://nmu.ua/news/spilne-zasidannya-konferentsiyi-trudovogo-kolektyvu-ta-vchenoyi-rady-nmu/

23.02.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu-2/

13.03.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-nmu-4/

30.03.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-6/

27.04.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-8/

25.05.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-9/

09.06.17 http://nmu.ua/news/vidbulosya-zasidannya-vchenoyi-rady/

26.06.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu-5/

07.09.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu-7/

28.09.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu-9/

10.10.17 http://nmu.ua/news/vidbulosya-zasidannya-vchenoyi-rady-2/

26.10.17 http://nmu.ua/news/vidbulosya-chergove-zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu/

13.11.17 http://nmu.ua/news/zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu-10/

30.11.17 http://nmu.ua/news/vidbulosya-zasidannya-vchenoyi-rady-universytetu/



ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1.Інформацію про виконання рішень вченої ради взяти до

відома.

2. На 1 число кожного місяця інформувати ректора про хід
виконання рішень попередніх вчених рад.

Виконавець: Секретар вченої ради.

Термін виконання: Постійно.




