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Загальні положення 

 
1.1. «Положення про почесні звання та відзнаки Івано-Франківського 

національного медичного університету» (надалі -Положення) розроблено 

згідно зі Статутом Івано-Франківського національного медичного 

університету (надалі - Університет) з урахуванням зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. 

1.2. До почесних нагород за визнання особливих заслуг громадян України та 

інших держав колективом Університету відносяться: 

1.2.1. «Почесний професор Івано-Франківського національного медичного 

університету»; 

1.2.2. «Почесний доктор Івано-Франківського національного медичного 

університету»; 

1.2.3. «Почесна відзнака – пам’ятна медаль Івано-Франківського 

національного медичного університету». 

1.3. Метою присудження нагород є офіційне відзначення та вшанування 

особливих заслуг діячів у галузі охорони здоров’я, науки та медичної 

освіти, а також заохочення їх до плідної співпраці з Університетом на благо 

України та задля розвитку університетських традицій.  

1.4. Дане Положення затверджує Вчена рада Університету та вводиться в дію 

наказом ректора. 

 

2. Вимоги до претендентів на почесні звання та відзнаку 

Університету 

 
2.1. Вимоги до кандидатів для відзначення почесними нагородами включають 

вимоги до особи та його діяльності по відношенню до ІФНМУ та України, 

як держави в цілому. Претендент - це відомий в Україні та світі державний 

чи громадський діяч, діяльність якого спрямована на розвиток науки та 

освіти в галузі охорони здоров’я. 

2.2. Претендент повинен протягом тривалого періоду (щонайменше один рік) 

плідно співпрацювати з Університетом: 

- сприяти престижу та розвитку професійної, наукової, освітньої діяльності 

Університету; 

- впроваджувати меценатство для розвитку матеріальної бази, наукових та 

освітницьких потужностей Університету. 
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3. Порядок присвоєння почесних звань та почесної відзнаки в 

Університеті 

 

3.1. Почесні звання «Почесний професор Івано-Франківського національного 

медичного університету», «Почесний доктор Івано-Франківського 

національного медичного університету» та почесну відзнаку - «Почесна 

відзнака – пам’ятна медаль Івано-Франківського національного медичного 

університету» присвоює Вчена рада Університету. 

3.2. Кандидатуру для присвоєння почесної нагороди Університету подає 

науковий відділ на ім’я Голови Вченої ради. 

3.3. За два місяці до проведення Вченої ради претендент подає у науковий 

відділ Університету дані про себе щодо досягнень у науковій, навчально-

методичній та професійній сферах діяльності та вказує на свої заслуги 

перед Університетом у довільній формі.  

3.4. За рекомендацією наукової комісії (витяг з протоколу засідання наукової 

комісії) науковий відділ ініціює внесення даного питання на розгляд 

Вченої ради Університету.  

3.5. За місяць до проведення Вченої ради Університету кандидат подає 

вченому секретарю наступні документи для подання на Вчену раду: 

- коротку біографію кандидата із зазначенням місця роботи і посади на день 

подання документів для присвоєння почесної нагороди; 

- звіт про заслуги перед Університетом; 

- фото кандидата у цифровому форматі; 

- контактні дані кандидата: поштова адреса, телефон, е-mail. 

3.6. Інформацію, що підтверджує заслуги кандидата перед Університетом та 

короткі біографічні дані про кандидата на почесну нагороду Університету 

розміщують у вільному доступі для ознайомлення на веб-сайті ІФНМУ 

(розділ Вчена рада) за місяць до проведення Вченої ради. 

3.7. Обговорення запропонованої кандидатури проводиться на засіданні 

Вченої ради. Голова вченої ради оголошує інформацію про заслуги 

кандидата перед Університетом та біографічні дані. 

3.8. Рішення про присвоєння почесних нагород ухвалюється більшістю від 

складу Вченої ради, шляхом таємного голосування. 

3.9. Інформація про присвоєння почесних нагород Університету реєструється 

у протоколі засідання Вченої ради, вносяться до Книги «Почесні нагороди 

Івано-Франківського національного медичного університету» та 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету у розділі Новини. 



 

Сторінка 5 з 6  

Положення про почесні звання та відзнаку Івано-Франківського національного медичного університету 

Редакція 2021 

3.10.  Всі подані кандидатом документи зберігаються у Вченого секретаря 

Університету. 

4. Вшанування відзначених осіб 

 
4.1. Особам, яким присвоюють почесні звання: «Почесний професор Івано-

Франківського національного медичного університету» чи «Почесний 

доктор Івано-Франківського національного медичного університету» 

відповідно вручається диплом «Почесний професор Івано-Франківського 

національного медичного університету» чи «Почесний доктор Івано-

Франківського національного медичного університету».  

4.2. Особі, якій присвоюють почесну відзнаку - «Почесна відзнака – пам’ятна 

медаль Івано-Франківського національного медичного університету» 

вручають пам’ятну медаль та сертифікат.  

4.3. Бланки дипломів та сертифікату виготовлені за розробленим 

Університетом зразком. Диплом та сертифікат підписує ректор 

Університету.  

4.4. Пам’ятна медаль – виготовлена з металу жовтого кольору, має форму кола, 

діаметром 5см. На лицевому боці медалі зображено емблему Університету, 

на зворотному – рельєфне зображення центрального корпусу 

Університету. 

4.5. Вчений секретар реєструє кожний нагородний документ із присвоєнням 

реєстраційного номера у Книзі «Почесні нагороди Івано-Франківського 

національного медичного університету». 

4.6. Вручення дипломів та медалі із сертифікатом лауреату відповідної 

почесної нагороди відбувається на засіданні Вченої ради (календарна дата 

погоджується заздалегідь). За певних обставин лауреат може бути 

присутній на засіданні Вченої ради он-лайн. 

4.7. Особа, якій присвоєно певну почесну нагороду Університету зобов’язана 

виголосити публічну інавгураційну промову на засіданні Вченої ради. 

4.8. Вчений секретар здійснює подальше листування з лауреатами почесних 

нагород Університету для інформування про заходи та події в Університеті 

та надсилає запрошення їх відвідати. 

 

5. Права осіб, що відзначені нагородами Університету 

 
5.1. Особи, що відзначені почесними нагородами Університету, можуть бути 

присутні на засіданні Вченої ради Університету з правом дорадчого 

голосу. 
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5.2. Особи, що відзначені почесними нагородами Університету, мають право 

безкоштовно публікувати одноосібні праці у наукових журналах, що 

видаються в Університеті. 

5.3. Особи, що відзначені почесними нагородами Університету, мають право 

безкоштовно публікувати одноосібні праці у матеріалах конференцій, що 

проводяться в Університеті і приймати безпосередню участь в даних 

заходах.  

5.4. Особи, що відзначені почесними нагородами Університету, мають право 

читати лекції в Університеті за відповідною тематикою наукового 

напрямку, здійснювати консультативну допомогу у науковій, практичній, 

методично-організаційній роботі структурних підрозділів Університету. 

 

6. Прикінцеві положення 

 
6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.  

6.2. Положення публікується на офіційному веб-сайті Університету в розділі 

Публічна інформація.  

  

 


