ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ОБРАННЯ ТА ПЕРЕОБРАННЯ
НА ПОСАДУ АСИСТЕНТА (ВИКЛАДАЧА)
1. Заява на ім'я ректора.
2. Характеристика від завідувача кафедри.
3. Звіт на глибину 5 років (2 екземпляри):
-

про навчально-методичну роботу;

-

про наукову роботу;

-

про лікувально-профілактичну (для співробітників
клінічних кафедр).

4. Витяг з протоколу засідання кафедри (2 екземпляри).
5. Особова карта науково-педагогічного працівника.
6. Список публікацій (2 екземпляри).
7. Копія свідоцтва про лікарську категорію (для співробітників
клінічних кафедр).

ЗАЯВА ПИШЕТЬСЯ ВІД РУКИ
Ректору
Вінницького національного
медичного університету
ім. М.І. Пирогова
академіку НАМН України,
професору В.М. Морозу
__________________________________
посада

__________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

ЗАЯВА
Прошу Вашого дозволу на участь у конкурсі на заміщення
вакантної посади асистента кафедри ________________ згідно з
об’явою в газеті «Вінниччина» або (згідно з наказом № _____ ) від
________________ 20__ р.

Дата

Підпис

ЗРАЗОК
ЗВІТ
про навчально-методичну, наукову та лікувальну роботу
асистента (викладача) кафедри _____________________________
(назва кафедри)

______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
за період 20__ - 20__рр.
Навчально-методична робота:
Протягом звітного періоду…

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

Доцент(асистент) ________________
(підпис)

Зав. кафедри

________________
(підпис)

_________________
(прізвище,ініціали)

_________________
(прізвище,ініціали)

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
Матеріали ХVI науково1. До психологічного
тези
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. підручКиїв: 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

____________________

П.Г. Козак

Завідуючий кафедрою

____________________

ПІБ

Вчений секретар

____________________

О.А. Серебреннікова

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, в вихідних даних необхідно вказати електронне посилання
на статтю або у фаховому виданні (виділяється жирним шрифтом).
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.

ЗРАЗОК

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

ПІБ
ПІБ

Присутні: вказати ПІП всіх присутніх співробітників кафедри
Порядок денний:
Звіт асистента кафедри Козака Петра Гавриловича про роботу на
кафедрі за звітний період.
СЛУХАЛИ: звіт асистента кафедри Козака Петра Гавриловича про роботу
на кафедрі за звітний період.
ВИСТУПИЛИ: 1. Зав. кафедри д.мед.н., проф. Петерман О.В.,
2. Зав. навч. роботою кафедри к.мед.н.,
3. Доц. _______, к.мед.н.,
4. Доц. ________,
5. Асистент ______________ .
У своїх виступах вони дали позитивну оцінку звіту Козака П.Г. і
рекомендували його кандидатуру до обрання на посаду асистента кафедри.
УХВАЛИЛИ: 1. Звіт оцінити позитивно.
2. Рекомендувати Вченій раді обрати за конкурсом асистента Козака П.Г.
на посаду асистента кафедри __________ ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Голова:
Завідувач кафедри
____________

_____________

Секретар
____________

______________

ОСОБОВА КАРТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
для участі у конкурсі
на посаду асистента (викладача)
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. Стаж науково-педагогічної роботи (з якого року, в т.ч. на погодинних умовах, за
сумісництвом), в тому числі у ВНМУ ___________________________________
6. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ВНЗ 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 ____________________.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість лекційних годин),
керівництво курсовими роботами, семінарськими та лабораторними заняттями.
Методичне забезпечення основних навчальних курсів ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
8. Наукова робота, участь у науково-дослідній роботі ________________________
______________________________________________________________________
9. 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):_____________________________________________________________
10. Участь у виконанні науково-дослідних програм та у роботі науково-методичних
рад _____________________________________________________

тема, напрямок, впровадження в практику

11. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння
іноземною мовою, у __________ році.
12. 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 ______________ .
13. 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):
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
14.Проходження курсів удосконалення ____________________________________
______________________________________________________________________
15. Наявність лікарської кваліфікаційної категорії та загально - клінічного стажу
роботи____________________________________________________________
16.Громадська діяльність ________________________________________________
______________________________________________________________________
17.Почесні звання, нагороди та заохочення за сумлінну працю ________________
______________________________________________________________________
18.Оцінка звіту про науково-педагогічну діяльність заслуханого на засіданні
кафедри ___________________. Протокол № ____, від «___» _____________ _______
р. та на засіданні Вченої ради факультету/ університету (протокол № ______, від
«_____» ________________ _______ р.
19.Рішення вченої ради __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вчений секретар _____________________
«____» ________________ 20____ р.

