Запорізький державний медичний університет
Науково-планова комісія

Особливості планування дисертації доктора
філософії (PhD): тематична картка (тема, мета,
завдання, дизайн, новизна, впровадження), пакет
документів й порядок розгляду та затвердження
теми дисертації та індивідуального наукового
плану
Голова науково-планової комісії:
д.мед.н., проф. Рябоконь Олена Вячеславівна

Наказ № 198 «Про склад науково-планової комісії ЗДМУ»
від 05.09.2022 р.
д.мед.н., проф. Рябоконь О.В. (голова)
д.мед.н., проф. Ганчева О.В. (заступник голови)
д.мед.н., проф. Каплаушенко А.Г. (заступник голови)
к.мед.н. Жеребятьєв О.С. (секретар)

Члени комісії: д.мед.н., проф. Туманський В.О. (проректор з наукової роботи); к.мед.н. Попко С.С.,
(завідувач відділу аспірантури і докторантури); к.пед.н. Мурзіна О.А. (медична статистика); Дічко
Г.О. (керівник служби інноваційної діяльності та трансферу технологій); Марченко С.М. (головний
метролог)
Члени комісії по напрямках (куратори напрямку):
медико-біологічний
напрям д.мед.н.,
проф. Ганчева О.В.
терапевтичний
напрям д.мед.н.,
проф. Рябоконь О.В.

педіатричний напрям
д.мед.н., проф.
Леженко Г.О.

хіміко-фармацевтичний
напрям д.фарм.н., проф.
Каплаушенко А.Г.

хірургічний напрям
д.мед.н., проф.
Завгородній С.М.

гуманітарний напрям
д.філос.н., проф.
Утюж І.Г.

стоматологічний
напрям д.мед.н., проф.
Міщенко О.М.

Перелік документів, що подаються секретарю науково-планової
комісії для планування дисертації на здобуття PhD
• Тематична картка дисертаційного дослідження
• Розширена анотація
• Звіт про патентні дослідження (патентний пошук, патентний звіт)

• Використані засоби (лабораторне і діагностичне обладнання - Форма 3)
• Висновок комісії ЗДМУ з біоетики.
• Відомості про дисертанта та керівника (Форма 2)
• Витяг з протоколу засідання кафедри з планування дисертації PhD
• Договори з КНП Запоріжжя та Програми сумісних досліджень з ННМЛЦ ЗДМУ
• Презентація доповіді
• Рецензія члена науково-планової комісії

Тематична картка

Тематична картка
Тема дисертації
Анотація (коротка)
Мета дослідження
Задачі дослідження
Об’єкт дослідження
Предмет дослідження
Методи та дизайн
Використані засоби
Новизна дослідження
Річні етапи дослідження
Очікуванні результати,
галузь застосування
Форми впровадження

АНОТАЦІЯ (поширена)
“ Тема дисертації”
Здобувач/аспірант Прізвище І. П/б
Науковий керівник –
1. Стан проблеми за темою дисертації і її невивчені аспекти, актуальність
дослідження, що планується
2. Мета дослідження
3. Задачі дослідження
4. Об’єкт дослідження
5. Предмет дослідження
6. Методи дослідження
7. Використані засоби (лабораторне і клініко-інструментальне обладнання)
8. Дизайн дослідження
8. Очікувана новизна дослідження
9. Річні етапи дослідження
10. Очікуванні результати, галузь застосування
11. Форми впровадження

Вимоги до назви дисертації
Назва дисертації повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та
містити три складові:
1. об’єкт дослідження
2. кінцева цільова установка роботи, задля чого вона проводиться (діагностика,
лікування, профілактика тощо)
3. яким методом досягається поставлена мета (новим, модифікованим,
комбінованим, патогенетично обґрунтованим, індивідуалізованим тощо)
ВІРНО

НЕВІРНО

Діагностична значимість нового способу довгохвильової
фундусграфії у хворих з субретинальними неоваскулярними
мембранами

Клініко-імунологічні особливості
хворих на початкову вікову
катаракту

Діагностична значимість поліморфізму генів інтерлейкінів в
розвитку змішаної кріоглобулінемії при хронічному гепатиті С
та прогнозуванні ефективності противірусного лікування

немає кінцевої цільової
установки!

Вимоги до формулювання мети дослідження
Мета дослідження практично повторює назву роботи з позначенням кінцевої
цільової установки словами «ефективність», «оптимізація» і.т.д., включає метод
або методику, яка допоможе здобувачу виконати певне наукове завдання.
ВІРНО
Підвищити точність диференційної
діагностики меланоцитарних і
епітеліальних новоутворень кон’юнктиви
на підставі комплексу клінічних і
цитологічних ознак

НЕВІРНО
Підвищити ефективність діагностики хворих
на первинну відкритокутову глаукому
Не вказані метод або методика, які дадуть
змогу підвищити рівень діагностики!

Підвищити ефективність лікування хворих
з ______ на підставі нових наукових даних
про ______ шляхом диференційованого
призначення ______.
Формулювання мети неможна починати зі слів: «Дослідити…», «Вивчити…….»,
«Визначити…….», оскільки це спосіб досягнення мети, а не мета!!!!

Завдання дослідження (у кількості 5-6)
Бажано, щоб у завдання дослідження попали:
• цільова установка дисертації,
• об’єкт дослідження,
• оригінальні методи, якими вирішуються завдання
• відображення дизайну дослідження.
Треба врахувати, що кількості поставлених завдань буде відповідати
кількість висновків дисертації.
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ починати зі слів:
1.Вивчити…,
2.Визначити…,
3.Дослідити…,
4.З’ясувати…,
5.Обгрунтувати…,
6.Оцінити…

Об’єкт дослідження:
це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення.
Об’єктом може бути:
 нозолгічна форма захворювань, яка відповідає офіційно визнаній міжнародній
класифікації
 процес (фізіологічний або патофізіологічний)
 інші проблемні ситуації
Наприклад: Герпетичний кератит
Хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією
Об’єктом не можуть бути хворі або тварини!!!

Предмет дослідження
визначає, які процеси будуть досліджуватися в об’єкті
Наприклад: комплекс клінічних, біохімічних, морфологічних, молекулярногенетичних параметрів при _____ залежно від розвитку ускладнень, наявності
супутньої патології, застосування в комплексному лікуванні ____.

Методи дослідження:
 КЛІНІЧНІ
 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ (вміст кріоглобулінів, нітритів і.т.д.)

 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ – ПЛР (однонуклеотидний
поліморфізм гену ІЛ-17 rs106516)

 ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ (вміст TNF-α, IL-17, anti-HCV і.т.д.)
 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ (УЗД, КТ, рентгенографія і.т.д.)

 ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (CD95+ в гепатобіоптатах)
 СТАТИСТИЧНІ
У якій лабораторії будуть виконуватися (Договір або Програма сумісних досліджень)?

Матеріали і дизайн дослідження :
 При плануванні матеріалів дослідження визначаємо:
• Що буде досліджуватися (хворі, експериментальні тварини, зразки) та
їх загальну кількість.
• Розподіл матеріалу (хворих, тварин, зразків) по групах (1-2 основні
групи, група порівняння, контрольна група).
• Скільки хворих (тварин, зразків) складають кожну групу.
• Відповідність плануємих груп, що плануютьсяькість осіб в них до
плануємих методів статистичного аналізу проконсультувати у
доц. Мурзіной О.А. (каф. мед фізики).
• 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

Використані засоби
«Форма 3»

Дизайн дослідження
Дослідження ретроспективне або проспективне, відкрите.
Критерії включення та виключення.
Формування груп хворих: основна група та група порівняння, контрольна
група здорових осіб (якщо потрібно).
Чітко прописати термін спостереження, кратність та проміжок часу, через
який будуть обстежуватися пацієнти.
Якщо робота стосується лікування чи медикаментозної профілактики, то
чітко прописати згідно якого Протоколу пацієнти отримували лікування.
При застосуванні додаткового призначення будь-якого засобу слід чітко
прописати дози, тривалість курсу, критерії оцінки ефективності лікування!
Неможна застосовувати торгові назви препаратів (лише діючу речовину) !!!
Відповідність плануємих груп і кількість осіб в них до плануємих методів статистичного
аналізу проконсультувати у доц. Мурзіной О.А. (каф. мед фізики).

Наприклад: Дизайн дослідження
(проспективне, відкрите)
В дослідження планується включити 100 хворих на ___ , які будуть лікуватися на базі ___.
Критерії включення

Критерії виключення

 вік >18 років
 наявність лабораторного підтвердження діагнозу
___ методом ПЛР
 наявність інформованої згоди на включення в
дослідження

 вік < 18 років
 відсутність лабораторного підтвердження діагнозу
___ методом ПЛР
 наявність інфікування ВІЛ
 відсутність інформованої згоди

100 хворих на _____
I група (основна)
50 хворих на _____ , які лікувалися
протягом 1 міс згідно протоколу МОЗ та
додатково отримували ДІЮЧА РЕЧОВИНА
в/м по 1,0 мл 2 рази на добу протягом 14
перших днів лікування

II група (порівняння)
50 хворих на _____ , які лікувалися
протягом 1 міс згідно протоколу МОЗ
Планується обстежувати пацієнтів тричі: перед лікуванням, через
1 міс на момент завершення лікування, через 6 міс для оцінки
віддалених результатів.

Наукова новизна дослідження – позитивна відмінність
одержаних результатів від відомих у літературі
повинна містити 2 складові:
1. Ступінь наукової новизни
 «Розширені наукові поняття ….»
 «Уточнені наукові дані …»
 «Вдосконалені …….»
 «Подальшого розвитку набули сучасні уявлення про…..»
!  «Вперше ……» означає вперше в світі (в існуючій літературі)!!!
2. Відомості про те, які саме нові патофізіологічні, імунологічні, біохімічні та
інші процеси будуть виявлені.
Наукову новизну отриманих результатів дисертант буде декларувати у
Вступі дисертації

Наукова новизна дослідження
ВІРНО
Вперше планується отримати нові
інформативні критерії прогнозування
перебігу ______ шляхом визначення
клініко-патогенетичної ролі ОП гену ІЛ-17
(rs106518) в розвитку _____ ускладнень.

Планується уточнити наукові дані щодо
факторів ризику прогресування _____ у
хворих з _______ на підставі нових
наукових даних щодо ________.

НЕВІРНО
Вперше планується провести комплексне
визначення клінічних, імунологічних та
морфологічних параметрів у хворих на
______.

При такому формулювання новизни в
подальшому неможливо буде визначити а ні
ВПЕРШЕ , а ні надати конкретне
підтвердження, а ні взяти за основу у
формулюванні практичної значимості цієї
роботи, оскільки відсутня кінцева цільова
установка!

Відсутність у роботі наукової новизни є підставою для зняття дисертації з захисту !!!

Річні етапи дослідження
09.202108.2022

Обстежити ____ хворих на ____ та ____ здорових осіб контрольної групи,
продовжити вивчення тематичної наукової літератури, написати огляд
літератури.

09.202208.2023

Продовжити обстеження хворих, проаналізувати отримані дані,
опублікувати 2 статті у фахових журналах, виступити з доповідями на 2
науково-практичних конференціях.

09.202308.2024

Завершити обстеження хворих та лабораторні дослідження, завершити
статистичну обробку отриманих даних. Опублікувати за результатами
отриманих даних 3 статті у фахових виданнях, опублікувати 3 тез у
матеріалах науково-практичних конференцій. Виступити із доповідями на 3
науково-практичних конференціях. Оформити заявку на патент.

09.202408.2025

Оформлення роботи. Подання роботи до спецради.

Офіційний захист !!!

Очікувані результати, можлива галузь застосування
відображають пропозиції здобувачів, які будуть мати прикладне
значення у вигляді способів, методик, алгоритмів тощо.
 Планується розробити та впровадити в практику новий спосіб
прогнозування ризику розвитку _____ на підставі визначення найбільш
інформативних _______ параметрів.
 Планується розробити та впровадити в практику новий спосіб
диференційованого призначення __________ на підставі встановлених
прогностичних молекулярно-генетичних критеріїв.
 Планується розробити та впровадити в практику новий спосіб поетапного
лікування ______ , який буде полягати _____.
Обов’язковим є отримання АКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ в практичну діяльність
ЛПУ різних областей України, а також в навчальний процес різних ВНЗ України !!!

Форми впровадження наукових результатів дисертаційного
дослідження
 статті
 патент на корисну модель (або на винахід)
доповіді на науково-практичних конференціях

 Плануємо публікацію не менше 3-5 наукових статей:

1) статті у наукових фахових виданнях України, або у наукових закордонних
або українських періодичних виданнях, проіндексованих у базах даних WоS
CC та/або Scopus (крім видань Росії та Білорусі).
2) за необхідності - патент на винахід, що пройшов кваліфікаційну
експертизу та безпосередньо стосується результатів дисертації.

 виступи з доповідями на 6-8 конференціях/конгресах з

публікацією тез (вони засвідчать оприлюднення і апробацію нових
результатів у науковій спільноті).

Порядок розгляду та
затвердження теми дисертації на
здобуття PhD, що планується
• розгляд на засіданні кафедри
(витяг надати науково-плановій
комісії)
• розгляд на засіданні науковопланової комісії (після
прийняття до розгляді пакету
документів) + рецензент

• затвердження Вченою радою
ЗДМУ

Науково-планова комісія є постійно діючим органом при Вченій Раді університету
для координації та експертної оцінки планових наукових досліджень в
університеті, а також для експертної оцінки та планування дисертаційних робіт

Планування дисертаційних робіт відбувається на засіданнях
науково-планової комісії:
 доповідь аспіранта із презентацією (регламент 7-10 хвилин)
 наявність всіх документів для планування (згідно переліку)
 виступ внутрішнього рецензента
Висновок науково-планової комісії може бути:
Затвердити та рекомендувати для затвердження Вченою Радою ЗДМУ
Затвердити з доопрацюваням у робочому порядку згідно наданих зауважень (під
контролем куратора напряму, рецензента, голови або заступника голови)
Повернути на доопрацювання із повторним плануванням на засіданні науково-планової
комісії

Індивідуальний науковий план + планування дисертації
затверджується Вченою Радою ЗДМУ
протягом 2-х місяців з дня зарахування
I

II

09.2022-08.2023
звіт

09.2023-08.2024
звіт

III 09.2024-08.2025
звіт
IV 09.2025-08.2026

Поглиблене вивчення навчальної дисципліни на
напрямом дисертаційного дослідження

+
Річні етапи виконання дисертації
(згідно тематичної картки)

Підготовка до захисту та ОФІЦІЙНИЙ ЗАХИСТ !!!

Порушення строків виконання індивідуального наукового плану без поважних причин
може бути підставою для відрахування !!!

Голова науково-планової комісії:
д.мед.н., проф. Рябоконь Олена Вячеславівна

097-915-49-00

Секретар науково-планової комісії:
к.мед.н. Жеребятьєв Олександр Сергійович

096-795-99-37

Дякую за увагу !

