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Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 
наукового завдання в певній галузі знань, результати якого становлять
оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у 
відповідних публікаціях

Виконання дисертаційного наукового дослідження лежить в основі
індивідуального наукового плану аспіранта, який виконується на 
обраній аспірантом кафедрі протягом 4 років.

Перші два роки аспіранти засвоюють освітню програму (по понеділках) 
і паралельно поглиблюють свої знання та практичні навички з обраної 
спеціалізації, а також виконують наукові дослідження і публікують їх 
результати (наукова програма)
Третій рік присвячений удосконаленню знань і практичних навичок з 
обраної спеціалізації та виконанню наукових досліджень.
4-й рік – завершення наукових досліджень, впровадження результатів, 
написання і захист дисертації в Спецраді.



Наукова програма протягом 4-х років забезпечує засвоєння 

аспірантами таких компетентностей:

1. Засвоєння основних концепцій сучасного стану та розвитку 
наукових знань з обраної спеціалізації. 

2. Оволодіння необхідними для виконання дисертації методиками: 
курації хворих, постановки експерименту, біосинтезу нових 
речовин, оперативного втручання; виконання необхідних для 
дисертації молекулярно-генетичних, імуноферментних, 
лабораторних, морфологічних, інструментальних і інших методик 
обстеження хворих і експериментальних тварин.

3. Набуття спеціальних навичок дослідника з обраної спеціалізації: 
аналізу та статистичної обробки результатів дослідження набраного 
матеріалу, особливостей оформлення патентів, особливостей 
написання і публікації статей, а також написання дисертації.

4. Виступи з доповідями на наукових конференціях, з’їздах, 
конгресах.

5. Впровадження результатів дослідження в практику і в 
педагогічний процес.



Дисертація відрізняється від інших наукових творів

Дисертація - це наукове дослідження, виконане дисертантом
особисто, із застосуванням сучасних методик на великій кількості
хворих, тварин, зразків і т.і.

Наукове дослідження проводиться у відповідності до 
міжнародних норм біологічної етики гуманного відношення до 
пацієнтів і до експериментальних тварин.

Отримані результати є новими, статистично достовірними, вони 
мають практичне значення.

Наукова новизна результатів оцінюється таким чином:
Вперше (у світі) доказано, отримано і т.і.
Розширені нові наукові дані стосовно…
Подальшого розвитку набуло положення про…

Нові результати публікуються у наукових статтях і тезах
.

.Нові результати оприлюднюються і обговорюються при 
виступах з доповідями на конференціях і з’їздах

Практичне значення результатів підтведжується актами 
впровадження в медицину/фармацію та в навчальний процес



Дисертація доктора філософії – це наукова праця об’ємом 4,5-

7 авторських аркушів (110-170 сторінок принтерного тексту 

Word з інтервалом в півтора рядка, шрифтом 14). 

(1 авторський аркуш – це 40 000 друкарських знаків, чи орієнтовно
24 сторінки принтерного тексту дисертації без рисунків).
Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи:

Титульний аркуш;

Анотація;

Зміст;

Перелік умовних позначень;

Вступ;

Розділ: Огляд літератури за темою дисертації;

Розділ: Матеріал і методи досліджень;

Розділ: Результати досліджень (2-3 глави);

Розділ: Аналіз і обговорення отриманих результатів;

Висновки.

Список використаних джерел;

Додатки.
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У Вступі стисло визначаються основні про дисертацію:

Актуальність теми дослідження; 
Зв’язок роботи з науковими програмами ЗДМУ; 
Мета і завдання дослідження;  
Матеріал і методи дослідження; 
Наукова новизна отриманих результатів; 
Практичне значення отриманих результатів; 
Особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або 

розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем 
опубліковано наукові праці, обов’язково зазначається конкретний 

особистий внесок здобувача в такі праці або розробки); 
Апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, 

конгресу, симпозіуму, місце та дата проведення); 

Структура та обсяг дисертації, кількість ілюстрацій та цитованих 
літературних джерел.
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1. Точна назва теми дисертації, обсяг матеріалу і розподіл 
його на групи, методи досліджень і наукове обладнання, 
наукова новизна і практичне значення очікуваних 
результатів (виконується з керівником);

2. Патентний пошук і Звіт про патентний пошук (патентний 
відділ ЗДМУ, Барвінська Людмила Іванівна);

3. Комісія з питань біоетики ЗДМУ (крім фармації) - через 
науковий відділ Соколенко Лідію Василівну;

4. Висновок головного метролога (Марченко Світлана 
Миколаївна) щодо обладнання ЗДМУ, яке задіяне у 
виконання дисертації;

5. Узгодження з НМЛЦ (проф.Абрамов Андрій 
Володимирович) (або з іншими лабраторіями за межами 
ЗДМУ) методик дослідження і вартості реагентів; попередня 
заявка наукового керівника на придбання реагентів і тварин 
(тендер на придбання реагентів може тривати до року).



При плануванні дисертації передбачаємо:

 набор декількох груп матеріалу для дослідження;

 виконання клінічних, експериментальних, лабораторно-

інструментальних і інших досліджень;

 публікацію не менше трьох-п’яти наукових праць:
- - не менше однієї статті у журналах інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва або Європейського Союзу;
- - 2-4 статті у фахових виданнях України, або у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз;

 виступи з доповідями на 6-8 конференціях з 
публікацією тез;

 отримання патенту України або патенту на корисну
модель (за необхідності);

 видання інформаційного листа, методичних

рекомендацій (за необхідності);

 8-12 актів впровадження в практичну медицину або в 
фармацію та в навчальний процес: (50% - в навчальний
процес певних ВНЗ і 50% - в практику ЛПЗ інших областей 
України - необхідні різні регіони).



МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дисертант і керівник знають:
• Розподіл матеріалу (хворих, тварин, зразків) по групах (1-2 основні 
групи, група порівняння, контрольна група),
• Скільки хворих (тварин, зразків) складають кожну групу,
• В якій установі, кафедрі можливо набрати матеріал дослідження,
• Які умови необхідні для набору всього матеріалу (додаткові 
Договори для обстеження і набору хворих в певних лікарнях),
• За який час можливо набрати необхідну кількість матеріалу

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.  Дисертант і керівник передбачають 
виконання дисертації сучасними методами, які дозволять отримати 
нові і доказові результати.
Враховуючи, що наукові дослідження повинні бути виконаними 
дисертантом особисто, необхідно заключити Договори/Програми 
спільних наукових досліджень за прозоро вказаною темою  дисертації і 
прізвищем дисертанта між кафедрою, де вчиться здобувач, і 
установою, в якій за участю дисертанта будуть виконуватися клініко-
лабораторні, інструментальні, лабораторно-експериментальні і інші 
необхідні дослідження (НМЛЦ, Університетська клініка, інші клініки і 
діагностичні центри, відділ експериментальних досліджень з віварієм).



2. Сучасні адекватні методи статистичної обробки результатів здобувачі 
засвоюють на заняттях з біостатистики за консультативною допомогою 
проф. Сергєєвої Людмили Нільсевни.

ОСОБИСТЕ, ПРОЗОРЕ І ДОБРОЧЕСНЕ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Набор первинного матеріалу, наукові дослідження, статистична обробка 
і інтерпретація результатів досліджень повинні бути виконаними 
дисертантом особисто.
Допускається:
1. Виконання складних, високотехнологічних досліджень разом зі 
спеціалістами НМЛЦ, діагностичних центрів, спеціалізованих 
лабораторій, з якими укладені відповідні Договори/Програми  (в таких 

випадках в дисертації і в статтях висловлюється вдячність відповідним 
спеціалістам).

3. Інтерпретація отриманих дисертантом наукових результатів 
проводиться при консультативній допомозі наукового керівника. 

В наукових дослідженнях є неприпустимими фальсифікація (зміна чи

модифікація наявних даних), фабрикація (вигадування даних), обман (неправдива 

інформація) і плагіат (оприлюднення результатів інших осіб, як своїх)



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гиперпластические полипы желудка: иммуногистохимическая характеристика пролиферации и апоптоза / 

В.А. Туманский, Т.А. Христенко // Патологія. – 2014. – №3 (32). – С. 96–99. (Дисертант виконала набір 

матеріалу, ІГХ дослідження та статистичну обробку результатів).

2. Христенко Т.А. Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии Ki-67, p53, каспазы-3 

в гиперпластических полипах и неинвазивной аденокарциноме желудка кишечного типа / Т.А. Христенко // 

Запорожский Медицинский Журнал. – 2016. – №4 (97). – С. 83–88.

3. Tumanskiy V.A. Comparative immunohistochemical characteristic of expression levels of Ki-67, p53, caspase-3 

in non-invasive and invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma / V.A. Tumanskiy, T.A. Khrystenko // Патологія. 

– 2016. – №2 (37). – С. 70–75. (Дисертант виконала набір матеріалу, ІГХ і МФМ дослідження та 

статистичну обробку результатів).

Особистий внесок дисертанта декларується у Вступі дисертації і 
в списку опублікованих наукових статей. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

дослідженням автора, науковим керівником визначені тема і складена програма 

дослідження. Дисертант особисто виконала патентно-інформаційний пошук і 

аналіз літератури, а також патогістологічні, ІГХ і МФМ дослідження матеріалу 

всіх хворих; провела статистичний аналіз отриманих даних, систематизувала та 

інтерпретувала отримані результати; написала всі розділи дисертації; 

сформулювала висновки та практичні рекомендації. Молекулярно-генетичні 

дослідження патоморфологічного матеріалу виконані дисертантом в ПЛР-

лабораторії Запорізького державного медичного університету при 

консультативній допомозі спеціаліста Ткачової О.Л і проф.. Камишного О.М.



ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Первинна документація наукових досліджень - це оригінали документів, 
які засвідчують факти проведення наукових досліджень, а також 
вид/методики проведених наукових досліджень. 

Первинною документацією, яка засвідчує факт проведення наукових медико-

біологічних, фармакологічних, фармацевтичних досліджень є::

- завірені копії історій пологів та історій хвороб, амбулаторних карток пацієнтів і хворих, 

карток волонтерів (з записами про проведені дисертантом клінічні, лабораторно-біохімічні, 

інструментальні дослідження, малоінвазивні та оперативні втручання та про їх результати, 

з підписом дисертанта в протоколах операцій і маніпуляцій та в щоденниках спостережень 

за станом пацієнтів);

- протоколи експериментальних досліджень на тваринах (з датою, місцем проведення і 

видом експерименту, з записами про проведені у кожної пронумерованої тварини 

лабораторно-біохімічні, інструментальні дослідження, малоінвазивні та оперативні 

втручання та про їх результати; з щоденниками спостережень за станом 

експериментальних тварин, датою і способом їх забою);

- зразки синтезованих або хімічно виділених нових речовин;

- протоколи синтезу нових хімічних сполук або хімічного виділення нових речовин (з датою, 

місцем проведення, видом синтезу/виділення і застосованим обладнанням, а також з 

записами про результати експериментального синтезу/виділення);



- протоколи аналізу хімічного складу або фізичної структури твердих і газоподібних 

речовин, а також розчинів і рідин (з датою, місцем проведення, видом аналізу і 

застосованим обладнанням, а також із записами про результати проведеного аналізу);

- протоколи проведення педагогічного/соціального експерименту (з датою, місцем 

проведення і видом експерименту в кожній групі/колективі, видом анкет або переліком 

питань, а також із записами про результати експерименту).

Первинною документацією, яка засвідчує вид і методики проведених досліджень, є: 

- опис методик наукового дослідження з посиланнями на керівництва, інструкції, патенти, 

статті;

- протоколи клінічних обстежень хворих до та після їх лікування, витяги з амбулаторних 

карток, історій хвороб і пологів, що містять дані клінічних, лабораторних, біохімічних, 

імунологічних, морфологічних, інструментальних досліджень, які використовує дисертант 

для виконання дисертаційної роботи; засвідчені підписом безпосереднього виконавця цих 

досліджень та підписом завідувача відповідної лабораторії чи наукового керівника 

дисертанта з круглою печаткою відповідної установи;

- протоколи аналізу хімічного складу, фізичної структури та фізико-хімічних властивостей 

твердих і газоподібних речовин, а також розчинів, рідин і композитних матеріалів (з датою, 

місцем проведення, видом аналізу і застосованим обладнанням, а також з записами про 

результати проведеного аналізу, засвідчені підписом безпосереднього виконавця цих 

досліджень та підписом завідувача відповідної лабораторії чи наукового керівника 

дисертанта з круглою печаткою відповідної установи); 

- технологічні карти створення нової лікарської форми, хімічної сполуки, отримання нової 

культури клітин і таке інше;



- залиті у відповідні речовини тканини для патоморфологічних досліджень, вилучені і 

зафіксовані органи, а також гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні мікропрепарати для 

мікроскопії, електронограми, фотографічні і електронні зображення з мікроскопів;

- автоматизовані записи, графіки, криві, ЕКГ, РЕГ, ЕЕГ, зображення комп’ютеризованого 

науково-діагностичного обладнання, а також рентгенограми, сфігмограми, еластограми, 

доплерограми і таке інше;

- протоколи статистичних, морфометричних, порівняльних і інших отриманих кількісних 

результатів досліджень, засвідчені підписом безпосереднього виконавця цих досліджень і 

наукового керівника дисертанта. 

До первинної документації відносяться також укладені Договори, Програми між кафедрою з 

дисертантом та лабораторіями ЗДМУ, лікувальними закладами, Центрами і т.і.

Своєчасність складання, повноту і правильність ведення 

первинної документації дисертаційних робіт перевіряє Комісія з 

перевірки первинної документації наукових досліджень, яка 

складає відповідний акт перевірки:

- при щорічній атестації аспірантів і докторантів,

- перед проведенням міжкафедральної апробації завершеної 

дисертаційної роботи й її представленням в спеціалізовану 

Вчену раду до офіційного захисту. 

Наявність первинної документації може перевірятися при публікації статті.



ПЕРІОДИЧНА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Проміжне оцінювання виконання індивідуального наукового 
плану відбувається двічі на рік під час атестацій під головуванням 
проректора з наукової роботи (гаранта ОНП з Медицини) з 
урахуванням:
- виконання плану набору матеріалу дисертаційної роботи, 
- кількості опублікованих статей у фахових і інших виданнях,
- наявності патентів,  
- участі з виступами у конференціях (наявність тез), 
- виконання плану написання дисертаційної роботи. 
При цьому кожному здобувачу коригується індивідуальний план 
виконання ним наукової дисертаційної роботи. 

Оцінювання виконання індивідуального освітнього плану здобувача за 
семестр відбувається двічі на рік під час сесій у вигляді підсумкових 
контролів та заліків з оцінкою в балах за 200-бальною та 
чотирибальною шкалами.

Результати проміжної та щорічної атестації здобувачів аналізуються та 

затверджуються Вченою радою ЗДМУ. 



За здобувачами на період навчання/стажування чи провадження наукової 
діяльності в іншому ЗВО/науковій установі-партнері зберігаються місце навчання 
в аспірантурі ЗДМУ та виплата стипендії згідно із законодавством

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Формами академічної мобільності для аспіранта і здобувача ступеня 
доктора філософії є:
- навчання в іншому ЗВО за іншою освітьою програмою (освітня складова);
- мовне стажування в іншому ЗВО України чи за кордоном;
- наукове стажування (виконання наукових досліджень) в іншому ЗВО/НДІ в 
Україні чи за кордоном.

Між установами-партнерами укладається угода/договір,  в якому визначаються:
- етапи, фінансові умови, види та форми академічної мобільності;
- тривалість і зміст навчання та стажування в установах-партнерах;
- умови визнання результатів навчання/стажування, проведення наукових 
досліджень та умови звітування

По завершенню програми здобувач представляє до відділу аспірантури і докторантури:

- звіт у письмовій формі, завізований керівником програми академічної мобільності ВНЗ/ 

наукової установи-партнера;

- копію документу, що засвідчує результати проходження програми академічної 

мобільності



СВОЄЧАСНА ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИКОНАНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ.

ФОРМАМИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО  ДОСЛІДЖЕННЯ Є:

1. Наукова стаття

2. Наукові тези

3. Виступ з доповіддю на науковій конференції, з’їзді, конгресі,

симпозиумі (з публікацією тез, або з наявністю доповіді в Програмі

наукового заходу).

Перед захистом дисертації здобувач повинен опублікувати не 
менше трьох-п’яти наукових праць, з яких:
- не менше однієї статті у журналах інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та/або Європейського 
Союзу;

- 2-4 статті у фахових виданнях України, або у виданнях України, які 
включені до міжнародних наукометричних баз (замість однієї статті 
може бути зараховано монографію або розділ монографії, 
опублікованої у співавторстві).



НАУКОВА СТАТТЯ 

ОБСЯГ: від 6-8 стор. Повинна мати такі обов’язкові елементи:

• Актуальність проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми [автори, рік], виділення невирішених аспектів, яким 

присвячена стаття.

• Мета дослідження.

• Матеріал та застосовані методи дослідження.

• Результати власних досліджень, їх аналіз та обговорення у 

співставленні з даними інших дослідників [автори, рік]. Значення 

отриманих нових результатів для медицини/фармації.

• Висновки.

• Перспективи подальших досліджень.

• Список літератури.

НАУКОВІ ТЕЗИ 

ОБСЯГ: 1-1,5 стор. Повинні мати такі ж елементи, викладені лаконічно:
Актуальність проблеми (1 речення). З метою ……….. такими-то методами у ??? 

хворих визначено…….. Встановлено, що….(або Результати. …….). Висновок.

Пишемо все без абзаців, без перспектив, список літератури не наводимо. 



ЩО Є ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ДИСЕРТАНТА?

 Стаття друкується один раз у одному журналі (друкувати 

одну й ту ж статтю паралельно або послідовно у різних 

журналах забороняється!).

Викладаються НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, отримані з використанням 

сучасних методик і статистичної обробки кількісних даних.

Категорично забороняється ПЛАГІАТ, автор ретельно 

виконує правила цитування результатів інших авторів.
За результатами досліджень А.Б.Іванова [2016] визначено, що……

Інші дослідники [Іванов А.Б., 2016; Петров І.І., 2014] також встановили, що……

В статті приводяться результати досліджень інших авторів 

за останні 5-7 років.

 Не треба публікувати 2 різні статті в одному номері журналу, 

для дисертанта в залік піде лише одна стаття.

 Необхідно мінімізувати кількість співавторів (оптимально –

керівник і автор, або сам автор). 

Власний внесок дисертанта повинен бути не менше 70% 

викладених в статті досліджень.



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Є 

ОБОВЯЗКОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці дисертанта викладаються у такій послідовності:

наукові праці:

 в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

 які засвідчують апробацію матеріалів дисертації;

 які додатково відображають наукові результати дисертації.

 У списку публікацій здобувача за темою дисертації

обовязково вказується особистий внесок дисертанта у 

виконанні опублікованих досліджень (не менше 70%). 

 В Спецраду здаємо ксерокопії всіх публікацій, завірені
вченим секретарем ЗДМУ і «вологою» круглою печаткою



ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ДИСЕРТАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВО 

ВІДОБРАЖУЮТЬСЯ  В АНОТАЦІЇ І В ДОДАТКУ ДИСЕРТАЦІЇ

В анотації дисертації :

У додатку дисертації :



При щорічній атестації здобувачів, апробації і офіційному захисті їх 
дисертацій аналізуються відомості про оприлюднення результатів
дисертації (назви конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, місце
та дата проведення, форма участі в науковому форумі дисертанта).
Дисертанту необхідно прийняти участь у 6-8 наукових форумах 
(бажано виступити з доповіддю, або бути співавтором 
доповіді).

СВОЄЧАСНЕ ОБГОВОРЕННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ВИКОНАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАУКОВІЙ СПІЛЬНОТІ.

Результати виконання наукових досліджень обговорюються при 
виступах з доповіддю на наукових конференціях, з’їздах, конгресах, 
симпозиумах (про що свідчить Програма наукового заходу) 
і оприлюднюються у вигляді тез у Матеріалах/збірнику тез 
доповідей наукового заходу.



АПРОБАЦІЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДОБРАЖУЄТЬСЯ в АНОТАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ

В Спецраду здаємо Програми конгресів, конференцій



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИКОНАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, В 

ДІАГНОСТИКУ І ЛІКУВАННЯ.

ЩО ВВАЖАЄМО ВПРОВАДЖЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Патент України, патент на корисну модель.

2. Інформаційний лист, виданий через Укрмедпатентінформ (з 

підписом головного спеціаліста МОЗ).

3. Методичні рекомендації з діагностики та лікування (підпис двох

професорів-рецензентів, підпис головного спеціаліста МОЗ, підпис

Директора Департамента МОЗ) - видаємо через Укрмедпатентінформ

4. Нововведення в галузевий Реєстр України (підпис голови Вченої

ради ЗДМУ та головного спеціаліста МОЗ).

5. Монографія або глава з монографії (для теоретичних дисціплін).

6. Акти впровадження в навчальний, діагностичний, лікувальний

процес, які є складовою дисертації. 



ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИКОНАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Частіше за все необхідно мати 8-12 актів впровадження
(патенту, наукових статей, методичних рекомендацій) в практичну
медицину або в фармацію та в навчальний процес:
(50% - в навчальний процес певних ВНЗ і 50% - в практику ЛПЗ 
інших областей України - необхідні різні регіони). 

 Впровадження має мати:

- певний строк: від 6 місяців – до 1 року,

- позитивний результат. 

 Результати дисертаційних досліджень впроваджуються:

- в навчально-педагогічний процес кафедр,

- в практичну діагностику і лікування хвороб,

- в навчальний і науковий процес кафедр..

 За результатами впровадження складається АКТ 

ВПРОВАДЖЕННЯ певної форми, який підписують

зав.відділенням/зав.кафедрою, які здійснювали

впровадження, а також керівник установи (з круглою 

печаткою установи).



Акти впровадження є обов’язковим компонентом дисертації!

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ і ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДОБРАЖУЮТЬСЯ В АНОТАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ



Акти впровадження в навчальний процес і в практичну діагностику



Перед захистом дисертації здобувач ступеня доктора філософії 
зобов’язаний: 
А. Завершити освітньо-наукову програму і отримати 
академічну довідку. 

Б. Опублікувати не менше трьох-п’яти наукових праць, з 
яких:
- не менше однієї статті у журналах інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та/або Європейського 
Союзу;

- 2-4 статті у фахових виданнях України, або у виданнях України, 
які включені до міжнародних наукометричних баз (замість однієї 
статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, 
опублікованої у співавторстві).

В. Впровадити результати дисертаційного дослідження в 
практику і в педагогічний процес.
Г. Написати та підготувати до захисту дисертацію.



ТВОРЧОЇ ВАМ НАСНАГИ!


