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ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПО НАУКОВІЙ РОБОТІ  

КАФЕДРИ ______________________терапії____________________ 

ЗА ПЕРЕЛІКОМ КРИТЕРІЇВ  В 2016 -17 КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ 

 

№ з/п Найменування показників Вимір  
Значення 

показника 

1 2 3 4 

Загальна наукова робота 

1. Організація і проведення наукових конференцій, семінарів, засідань «круглого столу» в 2015 к. р. 

1.1. Кількість запланованих до проведення міжнародних наукових конференцій одиниці - 

1.2. Кількість запланованих до проведення всеукраїнських наукових конференцій одиниці - 

1.3. Кількість запланованих до проведення міжнародних наукових семінарів одиниці - 

1.4. Кількість запланованих до проведення всеукраїнських наукових семінарів одиниці - 

2. Створення проблемних та сертифікованих (акредитованих) наукових, навчально-наукових лабораторій  

в 2016 к. р. 

2.1. Кількість запланованих до створення акредитованих наукових та навчально-наукових лабораторій одиниці - 

2.2.  Кількість запланованих до створення наукових та навчально-наукових лабораторій одиниці - 

Наукова робота науково-педагогічних працівників  

1. Планова наукова тематика (державна, договірна, ініціативна) в 2015/2016 н. р. 

1.1. Кількість запланованих державних наукових тем  одиниці - 

1.2. Кількість запланованих договірних наукових тем  одиниці - 

1.3. Кількість запланованих ініціативних наукових тем  одиниці 3 

2. Заплановані до укладення договори на наукове співробітництво з науковими установами НАНУ, НАН, науковими установами інших 

галузей та сільськогосподарськими підприємствами в 2015/2016 н. р. 

2.1. Кількість договорів, запланованих до укладення з науковими установами НАНУ, НАН одиниці - 

2.2. Кількість договорів, запланованих до укладення з науковими установами інших галузей одиниці - 

2.3. Кількість договорів, запланованих до укладення з сільгосппідприємствами одиниці - 

3. Заплановані до укладення договори з зарубіжними університетами про наукове співробітництво, про навчання студентів за програмою 

«Подвійний диплом» за  2015/2016 н. р. 

3.1. Кількість договорів, запланованих до укладення з зарубіжними університетами про наукове співробітництво одиниці - 
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3.2. 
Кількість договорів, запланованих до укладення з зарубіжними університетами про навчання студентів за 

програмою «Подвійний диплом»  
одиниці - 

3.3 Чисельність студентів, що планують здобути освіту за програмою «Подвійний диплом» особи - 

4. Плануються до завершення наукові роботи в 2015/2016 н. р.  

4.1. Кількість запланованих наукових робіт з одержанням результатів одиниці - 

5. Плануються до впровадження наукові роботи в 2015/2016 н. р.  

5.1. Кількість запланованих наукових робіт з отриманням економічного ефекту одиниці - 

6. Плануються до впровадження авторські свідоцтва і патенти науково-педагогічних працівників в 2015/2016 н. р. 

6.1. Кількість запланованих до впровадження авторських свідоцтв з отриманням економічного ефекту одиниці - 

6.2. Кількість запланованих до впровадження патентів з отриманням економічного ефекту одиниці - 

7. Науково-педагогічні працівники та аспіранти, які можуть отримати міжнародні гранти, наукові стипендії для виконання наукових 

досліджень в 2015/2016 н. р. 

7.1. Кількість можливих міжнародних грантів одиниці - 

7.2. Кількість можливих наукових стипендій одиниці - 

8.  Планується до подання охоронних документів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки науково-педагогічними 

працівниками в 2016 к. р. 

8.1. Кількість запланованих до подання охоронних документів на винаходи одиниці - 

8.2. Кількість запланованих до подання охоронних документів на корисні моделі одиниці 1 

8.3. Кількість запланованих до подання документів на промислові зразки одиниці - 

10. Планується до подання охоронних документів на сорти, породи, нові методи, теорії, технології, нові види виробів 

науково-педагогічними працівниками в 2016 к. р. 
 

10.1. Кількість запланованих до подання охоронних документів на сорти, породи одиниці - 

10.2. Кількість запланованих до подання документів на нові методи, теорії, технології одиниці - 

10.3. Кількість запланованих до подання охоронних документів на нові види виробів одиниці - 

11. Планове видання підручників в 2015 к. р. 

11.1. Кількість найменувань підручників, які плануються до видання з грифом МОН одиниці - 

11.2. Кількість найменувань підручників,  які плануються до видання без грифу МОН одиниці - 
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12. Планове видання навчальних посібників в 2016 к. р. 

12.1 Кількість найменувань навчальних посібників, які плануються до видання з грифом МОН одиниці 1 

12.2 Кількість найменувань навчальних посібників,  які плануються до видання без грифу МОН одиниці 1 

13. Планове видання монографій в 2016 к. р. 

13.1. Кількість запланованих до опублікування монографій  одиниці - 

14. Наукові праці, заплановані до опублікування в зарубіжних виданнях в 2016 к. р. 

14.1. Кількість запланованих до опублікування статей у зарубіжних виданнях одиниці - 

14.2. Кількість запланованих до опублікування тез доповідей у зарубіжних виданнях одиниці - 

15. Наукові праці заплановані до опублікування в фахових виданнях України в 2016 к. р. 

15.1. Кількість запланованих до опублікування статей у фахових виданнях України одиниці 3 

15.2. Кількість запланованих до опублікування тез доповідей у фахових виданнях України одиниці 4 
16. Науково-педагогічні працівники, що планують узяти участь в наукових, науково-методичних симпозіумах, конференціях, семінарах, 
засіданнях «круглого столу» в 2016 к. р. 

16.1. Планова чисельність працівників-учасників міжнародних наукових конференцій особи 2 

16.2. Планова чисельність працівників-учасників всеукраїнських наукових конференцій особи 6 

16.3. Планова чисельність працівників-учасників міжнародних наукових семінарів особи - 

16.4. Планова чисельність працівників-учасників всеукраїнських наукових семінарів особи 3 

17. Науково-педагогічні працівники, що планують зробити виступи по телебаченню в 2016 к. р.  

17.1. Планова чисельність працівників особи 1 

18. Науково-педагогічні працівники, що планують зробити виступи по радіо в 2016 к. р. 

18.1 Планова чисельність працівників особи 1 

19. Планова чисельність аспірантів, що можуть бути направлені на навчання, стажування, практику за профілем підготовки до 

закордонних підприємств  в 2016 к. р. 

19.1 Планова чисельність аспірантів особи - 

20. Планова чисельність здобувачів, що можуть бути направлені на навчання, стажування, практику за профілем підготовки до 

закордонних підприємств в 2016 к. р. 

20.1. Планова чисельність здобувачів особи 1 
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21. Планова чисельність докторів наук в 2016 к. р. 

21.1 Планова чисельність штатних працівників особи 1 

21.2 Планова чисельність сумісників особи - 

22. Плануються до затвердження, захисту кандидатські та докторські дисертації в 2016 к. р. 

22.1.  Кількість запланованих до затвердження ВАК кандидатських дисертацій одиниці - 

22.2.  Кількість запланованих до захисту кандидатських дисертацій одиниці - 

22.3. Кількість запланованих до затвердження ВАК докторських дисертацій одиниці - 

22.4.  Кількість запланованих до захисту докторських дисертацій одиниці - 

23. Плануються до написання відзиви (рецензії) на автореферати, монографії, підручники, навчальні посібники в 2016 к. р. 

23.1. Кількість запланованих відзивів (рецензій) на автореферати одиниці 8 

23.2. Кількість запланованих відзивів (рецензій) на монографії одиниці - 

23.3. Кількість запланованих відзивів (рецензій) на підручники одиниці 1 

23.4. Кількість запланованих відзивів (рецензій) на навчальні посібники одиниці 1 

24. Міжнародні комунікації (закордонні відрядження), що плануються в 2015/2016 н. р. 

24.1. Кількість запланованих закордонних відряджень для проведення наукової, викладацької роботи одиниці - 

25. Запланована участь в міжнародних та всеукраїнських виставках, фестивалях у галузі науки, освіти, мистецтва в 2015/2016 н. р. 

25.1. Кількість запланованих міжнародних виставок у галузі науки, в яких можна прийняти участь одиниці - 

25.3. 
Кількість запланованих міжнародних виставок, фестивалів, конкурсів у галузі мистецтва, в яких можна 

прийняти участь 
одиниці - 

25.5. 
Кількість запланованих всеукраїнських виставок, фестивалів, конкурсів у галузі мистецтва, в яких можна 

прийняти участь 
одиниці - 

26. Плановий обсяг фінансової підтримки науки та творчості (фінансування із державного бюджету, за кошти замовників)  в 2016 к. р. 

26.1. Плановий обсяг фінансування наукових та творчих робіт за кошти державного бюджету тис. грн. - 

26.2. Плановий обсяг фінансування наукових та творчих робіт за кошти замовників (вітчизняних, закордонних) тис. грн. - 

26.3. Плановий загальний обсяг фінансування в 2016 к. р. тис. грн. - 
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Наукова робота студентів 

1.  Планова чисельність студентів, які можуть мати наукові праці, опубліковані в зарубіжних виданнях в 2016 к. р. 

1.1. Запланована кількість опублікованих статей у зарубіжних виданнях одиниці - 

1.2. Запланована кількість опублікованих тез доповідей у зарубіжних виданнях одиниці - 

2. Планова чисельність студентів, які можуть мати наукові праці, опубліковані в виданнях України  в 2016 к. р. 

2.1. Запланована кількість опублікованих статей у виданнях України  одиниці 2 

2.2. Запланована кількість опублікованих тез доповідей у виданнях України одиниці 2 

4. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь у 2-у етапі Всеукраїнської студентській олімпіаді 

в  2015/2016 н. р. 
осіб 6 

5. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь в 2-у етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в  2015/2016 н. р. 
осіб - 

6. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь наукових міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, семінарах молодих вчених і студентів в  2015/2016 н. р. 
осіб - 

7. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь в міжнародних спортивних змаганнях серед 

студентів в  2015/2016 н. р. 

осіб - 

8. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь в національних спортивних змаганнях серед 

студентів в  2015/2016 н. р. 

осіб - 

9. Планова чисельність студентів, які можуть взяти участь в міжнародних мистецьких та творчих конкурсах 

в  2015/2016 н. р. 

осіб - 

10. Планова чисельність студентів, які можуть бути направлені на навчання, виробничу практику, 

стажування за профілем підготовки до закордонних підприємств в  2015/2016 н. р.. 

осіб 1 

 

 

Завідувач кафедри, 

Доктор ветеринарних наук, професор            __________________________________    Кулинич С.М. 

 

 

Заступник завідувача кафедри терапії з наукової роботи,  

кандидат ветеринарних наук,  

доцент кафедри терапії           Кравченко С. О. 

 


