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МЕТА освітньо-наукової програми (ОНП):

підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних
до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та до
розв’язання актуальних проблем в галузі знань 22 Охорона здоров’я зі
спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація,
промислова фармація, 228 Педіатрія.
Цілі навчання за ОНП - здобуття знань, навичок та вмінь,
необхідних і достатніх для виконання науково-дослідницької,
педагогічної і професійної діяльності та для виконання оригінального
наукового дослідження, яке на основі нових отриманих результатів
розв’язує актуальну науково-практичну проблему в медицині, фармації,
стоматології.
ОНП визначає цілеспрямовану траєкторію розвитку особистості: через
навчання і наукові дослідження – до кваліфікованого викладача,
науковця, професіонала (лікаря, провізора, стоматолога).

Ступінь доктора філософії присуджується особі, які продемонструвала
свою здатність проводити оригінальне наукове дослідження, виклала
свої наукові досягнення у формі дисертації та захистила її на публічному
засіданні спеціалізованої вченої ради.
Освітньо-наукову програму складають 40 кредитів (1170 годин).
Вона має освітню та наукову складові.
Загальноосвітня складова опановується перші 2 роки, її складають наступні
обовʼязкові дисципліни (17 кредитів): Філософія науки – 3 кредити, залік;
Основи біостатистики та методи статистичного моделювання – 3 кредити,
залік; Технологія планування, виконання наукового дослідження та
презентація його результатів, реєстрації прав інтелектуальної власності – 3
кредити, залік; Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced – 8 кредитів, залік.
Обовʼязкові дисципліни забезпечують: формування системного наукового
світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набуття
універсальних навичок дослідника; презентації результатів власного наукового
дослідження, реєстрації прав інтелектуальної власності; здобуття мовних
компетентностей для представлення та обговорення результатів своєї наукової
роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного
розуміння іншомовних наукових текстів.

Вибіркові дисціпліни освітньо-наукової програми складають 23 кредити.
Вибіркові дисципліни, спрямовані на формування спеціальності з
Медицини (12 кредитів):
Сучасне акушерство та гінекологія

Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб
Сучасна хірургія
Сучасна серцево-судинна хірургія
Сучасна урологія
Сучасна онкологія
Сучасна кардіологія
Сучасні аспекти вивчення інфекційних хвороб
Сучасна неврологія
Сучасна психіатрія
Сучасна дерматовенерологія
Сучасна травматологія
Сучасна фтизіатрія
Сучасна анестезіологія та інтенсивна терапія
Сучасна гігієна
Сучасна аспекти вивчення громадського здоров’я
Сучасна анатомія
Сучасна патологічна анатомія
Сучасна патофізіологія
Сучасна фармакологія
Сучасна гістологія
Сучасна офтальмологія

Вибіркові дисципліни, спрямовані на формування спеціальності з Педіатрії
(12 кредитів):
Сучасна педіатрія
Сучасна дитяча хірургія
Вибіркові дисципліни, спрямовані на формування спеціальності з Фармації
(12 кредитів):
Сучасні аспекти створення та стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР
Сучасні аспекти технології ліків, організації фармацевтичної
справи та судової фармації
Вибіркові дисципліни, спрямовані на формування спеціальності з
Стоматології (12 кредитів):
Сучасна хірургічна стоматологія
Сучасна ортопедична стоматологія
Сучасна терапевтична стоматологія
Сучасна дитяча стоматологія

Додаткові вибіркові дисціпліни освітньо-наукової програми:
Оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять
(Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі, Основи академічної
й педагогічної комунікації) – по 3 кредити,
Формування професійної етики у науковій та педагогічній діяльності
(Основи академічної доброчесності, Основи наукової та професійної етики) – по
3 кредити,
Оволодіння іноземною мовою на рівні, достатньому для успішної
професійної комунікації
(Іноземна мова за професійним спрямуванням: Медицина, Педіатрія,
Стоматологія, Фармація) – по 1 кредиту
Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі
закріплюються під час педагогічної практики на кафедрах університету (4
кредити).

Наукова програма виконується на обраній кафедрі протягом 4-х
років і забезпечує засвоєння аспірантами таких компетентностей:

1. Засвоєння основних концепцій розвитку та сучасного стану
наукових знань з обраної спеціалізації (хірургії, офтальмології і т.і.).
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. Презентація результатів власного дослідження: виступи з
доповідями на наукових конференціях, з’їздах, конгресах.
5. Впровадження результатів дослідження в практику і в
педагогічний процес.

Перші два роки аспіранти денної форми навчання засвоюють освітню
програму (по понеділках і середах): Основи біостатистики; Технології
планування, виконання наукового дослідження; Іноземна мова.
Аспіранти вечірньої форми навчання перші два роки засвоюють цю
освітню програму (у понеділок, вівторок, середу, четвер)
Аспіранти заочної форми навчання та прикріплені особи перші два
роки засвоюють цю освітню програму у дві сесії по 2 тижня (у січні та у
червні).

Паралельно (в інші дні) перші два роки всі аспіранти
виконують свою індивідуальну наукову програму:
поглиблюють знання та практичні навички з своєї
спеціалізації, виконують наукові дослідження і публікують їх
результати.
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.

Про кредити та набрані бали з освітньої програми аспірант отримує
Академічну довідку міжнародного зразка

Спеціальність «Стоматологія»
Доктор медичних наук, професор

ВОЗНИЙ Олександр Вікторович

Спеціальність «Педіатрія»
Доктор медичних наук, професор

ЛЕЖЕНКО Генадій Олександрович

Спеціальність «Медицина»
заслужений діяч науки і техніки
України, доктор медичних наук,
професор ТУМАНСЬКИЙ Валерій

Олексійович

Спеціальність «Фармація, промислова
фармація»
Доктор фармацевтичних наук,
професор КАПЛАУШЕНКО Андрій

Григорович

Після закінчення навчання за ОНП та захисту дисертації
PhD фахівець може виконувати наступну професійну
роботу:
асистент кафедри ЗВО;
викладач ЗВО;
науковий співробітник НДІ (крім стоматології);
науковий співробітник-консультант НДІ (крім стоматології);
доцент кафедри ЗВО;
докторант.
Після отримання ступеня доктора філософії випускник має
право вступати в докторантуру для здобуття наукового
ступеня доктора наук та присудження відповідних наукових
ступенів та вчених звань.

1. Добровільність навчання і вільний вибір здобувачем
професійних дисціплін за спеціальностями «Медицина»,
«Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»;
- добровільний вибір теми наукового дослідження і
наукового керівника,
- добровільний вибір кафедри, на базі якої виконуються наукові
дослідження,
- добровільний вибір додаткових вибіркових дисциплін
На основі заяв здобувачів відділ аспірантури і докторантури 10
вересня поточного навчального року сформує академічні групи з
вивчення вибіркових дисциплін,
з 12 вересня почнуться практичні заняття.
На сайті відділу аспірантури і докторантури викладені:
- процедура забезпечення вибіркових дисциплін,
- перелік вибіркових дисциплін,
- а також зразок заяви аспіранта

2. Бажання аспіранта засвоїти необхідні навички/набути
компетентності дослідника/вченого, педагога і фахівця за
обраною певною спеціалізацією (спеціальністю)
3. Гармонійне поєднання навчання, наукових досліджень і
опанування практичною діяльністю лікаря (стоматолога,
провізора) на обраній аспірантом клінічній, теоретичній або
фармацевтичній кафедрі.
4. Студентоцентрованість навчання: тісна взаємодія аспірантів,
викладачів і наукових керівників для своєчасної оптимізації навчальних
планів. Якщо в процесі виконання дисертації виникають обʼєктивні
складнощі (не вистачає хворих для дослідження, зовнішній
діагностичний центр не виконує підписаний Договір про дослідження)
за заявою наукового керівника Вчена рада ЗДМУ має право
скоригувати назву дисертації та дизайн її виконання.
Аспіранти присутні на засіданнях робочих груп, засіданнях
гарантів, засіданнях вчених рад.

5. Дотичність теми дисертації аспіранта і напряму досліджень
наукового керівника.
Асп. КОНОВАЛОВА М.О. – кардіологія
Наук. кер. проф. Михайловська Н.С. Кафедра загальної практики-сімейної
медицини та внутрішніх хвороб
Тема каф НДР «Клініко-патогенетичні, прогностичні та лікувально-діагностичні
аспекти кардіоваскулярної патології з різними коморбідними станами»
Асп. ЗИМНЯ К.О., ГАТІА М.С. – сучасна хірургія
Наук. кер. проф. Завгородній С.М. Кафедра загальної хірургії та
післядипломної хірургічної освіти
.Тема каф НДР «Комплексне лікування хірургічної абдомінальної патології з
використанням мініінвазивних втручань та високочастотних технологій
зварювання та обробки біологічних тканин»
Асп. ЗАХАРЧЕНКО Н.А. - Сучасна педіатрія
Наук.кер. проф. Леженко Г.О. Кафедра госпітальної педіатрії
Тема каф НДР «Прогнозування виникнення, діагностика та терапія порушень
кістково-м'язової системи у дітей, хворих на цукровий діабет»

Асп. ЧОРНИЙ В.В. – сучасна травматологія
Наук.кер. проф. Головаха М.Л. кафедра травматології та ортопедії
Тема каф НДР «Розробка нових методів діагностики та лікування хворих з
травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату»
Асп. САЛЬНІКОВ В.І. - Сучасна хірургічна стоматологія
Наук кер. д.мед.н. доц.Міщенко О.М. каф.стоматології післядипломної освіти
Тема каф НДР «Динамічні зміни морфологічних і біомеханічних властивостей
тканин щелепно-лицевої області при реабілітації пацієнтів з адентією»
Асп.НЕВМИВАКА А.В., ХІЛЬКОВЕЦЬ А.В. - Сучасні аспекти створення та
стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР
Наук.кер. проф. Панасенко О.І., проф.Парченко В.В. Кафедра природничих
дисциплін для іноземних громадян та токсикологічної хімії.
Тема каф. НДР «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3,4-дизаміщених
3(5)-тіо-1,2,4-тріазолу з антиоксидантною, антигіпоксичною, антимікробною,
кардіо- та гепатопротекторною дією»

6. Опанування сучасними методиками наукових,
експериментальних, лабораторно-біохімічних і клінікоінструментальних досліджень.
7. Безкоштовне для аспіранта виконання наукових досліджень
на сучасному високотехнологічному обладнанні:
Практичне опанування методиками сучасних наукових досліджень
зосереджено в 16 лабораторіях навчально-науковоого медиколабораторноого центру з віварієм, в яких аспіранти виконують
молекулярно-клітинні, фізико-хімічні, денситометричні, імуноферментні,
імуногістохімічні, патогістологічні, електронно-мікроскопічні,
комп’ютерно-морфометричні, лабораторні та експериментальні
дослідження на лабораторних тваринах. Лабораторно-біохімічні,
імуноферментні, імуногістохімічні, патогістологічні, електронномікроскопічні, комп’ютерно-морфометричні і клініко-інструментальні
дослідження у хворих пацієнтів аспіранти виконують в 12
лабораторіях Університетської клініки, а також в
міжкафедральних лабораторіях і частково (за укладеними
договорами) в ліцензованих діагностичних центрах м. Запоріжжя

8. Практична медична підготовка за обраною спеціалізацією
(спеціальністю) проводиться на клінічних базах 30 кафедр медичних
факультетів http://zsmu.edu.ua/p_265.html, в лікувально-діагностичних
центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html
9. Обов’язкова навчально-педагогічна практика, що проводиться
аспірантом на обраній кафедрі університету.
Проведення спеціалізованих наукових досліджень і педагогічної
практики здобувачем безпосередньо на кафедрі, на якій він буде
працевлаштованим після захисту дисертації, дає змогу здобувачу с
самого початку інтегруватися у середовище майбутньої освітньонаукової діяльності.
10. Форми і методи навчання відкрито і прилюдно
обговорюються при атестаціях і зустрічах здобувачів з
гарантом ОНП, періодично проводиться анонімне анкетування
здобувачів ступеня доктора філософії.

10. Доброчесність і прозорість виконання освітньої програми і
наукових досліджень та періодична звітність про їх результати
Форми поточного контролю – залік в усній, письмовій, тестовій
чи в комбінованій формі, співбесіди під час практичних занять.
Оцінювання виконання індивідуального освітнього плану
здобувача за семестр відбувається під час сесій (двічі на рік на
протязі 2-х років.) у вигляді підсумкових контролів та заліків з
оцінкою в балах за 200-бальною та чотирибальною шкалами.
Оцінювання виконання індивідуального наукового плану
відбувається двічі на рік протягом 4-х років під час атестацій під
головуванням проректора з наукової роботи (гаранта ОНП з
Медицини) з урахуванням виконання плану написання дисертаційної
роботи, опублікованих статей у фахових і інших виданнях, наявності
патентів, участі з виступами у конференціях (наявність тез), тощо.
При цьому кожному здобувачу надається індивідуальний план
оптимізації виконання ним наукової складової ОНП. Результати
проміжної та щорічної атестації здобувачів аналізуються та
затверджуються Вченою радою ЗДМУ.

Як оскаржити результати оцінювання під час заліку або сесії?
Порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі Запорізького
державного медичного університету регламентує Положення
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZS
MU.pdf, а також Положення про апеляцію результатів підсумкового
контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsu
mk_kontrol_zna.pdf Для оскарження процедури проведення та результатів
атестації здобувач у день оголошення результатів оцінювання подає на ім’я
ректора письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки, яка реєструється у
Журналі реєстрації апеляцій відділу аспірантури і докторантури. Наказом
ректора ЗДМУ створюється апеляційна комісія для розгляду апеляційних
заяв у складі: голова комісії; секретар комісії; члени комісії. Апеляційні
заяви розглядаються апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх
надходження. Повторне складання іспиту/диференційованого заліку
відбувається за участю комісії і узгоджується з відділом аспірантури і
докторантури. При усному екзамені (заліку) здобувачу вищої освіти, за
рішенням комісії, може бути надана можливість повторно скласти
підсумковий контроль членам апеляційної комісії за новим білетом, який
береться ним з комплекту білетів з дисципліни.

12. Забезпечення належних умов для навчання, наукових
досліджень, фізичного і культурного розвитку.
13. Неприпустимість плагіату і академічної недоброчесності
Аспіранти і здобувачі заповнюють «Декларацію про дотримання
академічної доброчесності»
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_
dobr.pdf , а також декларацію про відсутність плагіату та
відповідальність за порушення академічної доброчесності при
представленні до видання своїх статей.
Наукові статті і дисертації обов’язково перевіряються в ліцензованій
міжнародній антиплагіатній системі STRIKEPLAGIARISM.COM. В ЗДМУ
для протидії академічної доброчесності діє експертно/координаційна
комісія у сфері інтелектуальної власності, а також комісія із
дотримання академічної доброчесності та запобігання її порушень.
Виявлення фактів академічного плагіату в дисертації є підставою для
відмови у її захисті, виявлення плагіату після захисту дисертації є
підставою для відміни рішення про присвоєння наукового ступеню

14. Обов’язкова публікація результатів наукових досліджень у
фахових виданнях України категорії А і Б, у закордонних
виданнях та у тезах міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних конференцій. ЗДМУ видає 2 журнали категорії А
(«Запорожский медицинский журнал» і «Патологія), які індексуються у
базах даних Web of Science Core Collection та більш ніж у 45 інших
міжнародних наукометричних базах, а також журнал категорії Б
(«Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики»),
який індексується більш ніж у 30 міжнародних наукометричних базах.
15. Обов’язкові доповіді результатів наукових досліджень на
наукових конгресах, з’їздах, науково-практичних конференціях в Україні
і за кордоном. Щорічно університет організовує та проводить для
молодих вчених та студентів Всеукраїнські науково-практичні
конференції з міжнародною участю та публікацією тез, на яких
обов’язково доповідають здобувачі.
16. В рамках академічної мобільності є можливість опанування
певних курсів в іншому ЗВО, проведення наукових досліджень в
лабораторіях ЗДМУ, так і в інших вітчизняних та закордонних
лабораторіях та центрах, з якими укладені відповідні угоди.

Участь в наукових форумах визнаються як результати навчання,
отримані у неформальній освіті, у частині виконання здобувачем
Індивідуального плану наукової роботи здобувача. Здобувачі кожного року
планують та звітують про результати виконання таких видів діяльності, як
участь у конгресах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах,
майстер-класах, стажуваннях за кордоном тощо. Для участі у цих заходах їм
надається фінансова і організаційна підтримка.
Інформація про конгреси, науково-практичні конференції, симпозіуми, з’їзди,
майстер-класи, стажування за кордоном щоденно надається науковим відділом
електронною поштою і в паперових буклетах на всі кафедри ЗДМУ, на яких
навчаються здобувачі 3-го рівня вищої освіти
Наприклад, в 2017-2019 рр у Всесвітніх і Європейських конгресах з кардіології, психіатрії
і неврології, опануваннякардіоваскулярної біології, та міжнародній конференції молодих
вчених-дослідників прийняли участь 4 аспіранти: Соколова М.В. - ESC WORLD CONGRESS
of Cardiology 2019. 29.08-06-09.2019. Paris, France (Всесвітній конгрес з кардіології, усна доповідь, тези); Городокін А. Д. - 32nd ECNP Congress 07-10.09.2019 р. Copenhagen ,
Denmark (32-й конгрес з психіатрії і неврології - стендова доповідь, тези); Федотова М.І.
– Frontiers in CardioVascular Biology. 20 - 22 April 2018 , Vienna - Austria (міжнародний
конгрес з кардіо-васкулярнох біології, тревел грант, стендова доповідь, тези); Зубрик І.В.
- VII International students’ conference of young medical researches. Wroclaw, 6 –8 Apr.
2017. Wroclaw-Poland (міжнародна конференція студентів і молодих вчених-дослідників,
усна доповідь, тези).
Результати: Зубрик І.В. і Соколова М.В. достроково захистили дисертації на здобуття
ступеня доктора філософії, захистили дисертації також Городокін А. Д., Федотова М.І.
готується до дострокового захисту.

17. Постійна інформаційна, консультативна, соціальнопсихологічна, медична та фінансова підтримка мобільності,
публікаційної та суспільно-наукової активності здобувачів.
Інформаційна підтримка здобувачів. На сайті аспірантури і докторантури є
всі нормативні документи щодо підготовки докторів філософії: інформація щодо
планування дисертацій та науково-дослідних робіт: перелік документів для
планування. технології виконання дисертації, структури та оформлення
дисертаційних робіт, перелік необхідних публікацій та алгоритм захисту
дисертації на здобуття ступеню доктора філософії, реєстр наукових фахових
видань України. Для інформаційного забезпечення бібліотека пропонує свої
електронні ресурси
Консультативна підтримка здобувачів з усіх питань здійснюється гарантом
ОНП в он-лайн і в телефонному режимах та при особистому спілкуванні,
відділом аспірантури та докторантури, а також науковим керівником.
Консультативну підтримку надають керівники освітніх програм (з освітньої
складової), а також наукові керівники (з наукової роботи аспіранта). Особливу
увагу аспірантам приділяє бібліотека, яка проводить індивідуальні і групові
консультації, розробляє інформаційні буклети, презентації, методичні
рекомендації тощо.

Медична та психологічна підтримка здобувачів. Невідкладну
медичну допомогу на території університетського містечка надається
Центрі медичної реабілітації і профілактики в гуртожитку №3.
Аспіранти і здобувачі ЗДМУ щорічно безоплатно проходять
профілактичний огляд, який здійснюють спеціалісти клінічних кафедр
університету, Університетська клініка забезпечує безоплатне медичне
обслуговування аспірантів і здобувачів. Психологічну підтримку і
психіатричну допомогу аспірантам анонімно надають співробітники
кафедри психіатрії, психології та наркології ЗДМУ через службу
психологічної підтримки.
Здобувачам гарантоване:
- Відшкодування вартості публікації моно статей та англомовних
статей у журналах ЗДМУ, а також статей у закордонних виданнях.
- Оплата відряджень в межах України на наукові конференції, з’їзди,
конгреси для виступів з доповідями згідно представлених програм та
запрошень.
- Виплата премій дисертантам та їх керівникам за захищені
дисертації згідно з Положенням про преміювання.
- Здобувачам забезпечено першочергове стажування за кордоном
згідно укладених між університетом та закордонними партнерами
договорів або згідно отриманих грантів.

З ким і як вирішити конфлікт інтересів?
З приводу любої конфліктної ситуації будь який здобувач вищої освіти може
анонімно звернутися до керівництва по телефонам гарячої лінії (061) 224-6802, (068) 960-62-03, яка функціонує цілодобово, або електронною поштою
http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html.
З любим запитанням кожний аспірант і здобувач може звернутися до
гаранта, проректора з наукової роботи особисто в любий день тижня або по
мобільному телефону, номер якого є у кожного здобувача. Крім цього, для
виявлення потреб та інтересів здобувачів застосовується анонімне і відкрите
анкетування.
Обовʼязковою практикою ЗДМУ є відкриті зустрічі здобувачів з гарантом
ОНП, проректором з наукової роботи (двічі на рік під час прилюдної
атестації), а також з ректором ЗДМУ, на яких з кожним аспірантом і
здобувачем обговорюються їх потреби та конкретні шляхи їх вирішення.
Регулярні зустрічі зі студентами, аспірантами, співробітниками проводить
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ЗДМУ
к.юр.н., юрисконсульт 1 категорі, доцент Аніщенко М.А.
http://zsmu.edu.ua/sp_1138.html

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 статей.
В. Оприлюднити результати на науково-практичних
конференціях та впровадити результати дисертаційного
дослідження в практику і в педагогічний процес.
Г. Написати та підготувати до захисту дисертацію.

ТВОРЧОЇ ВАМ НАСНАГИ!

