Аспіранту і науковому керівнику
аспіранта/здобувача ступеня доктора філософії.
Голові разової Спеціалізованої вченої ради

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії готується державною або
англійською мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах
рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній формі.
НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

НАЗВА ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ повинна бути короткою, відповідати обраній
спеціальності і містити три основні частини: об'єкт дослідження, кінцеву
цільову установку дисертаційної роботи (діагностика, лікування, профілактика)
та яким методом досягається поставлена мета.
ОБʼЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ - це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію і обирається для вивчення. Об'єктом може бути нозологічна форма
захворювань, процес (фізіологічний, патологічний) і інші проблемні ситуації.
Об'єктом не можуть бути хворі, експериментальні тварини.

• Важливо! Назва дисертації повинна відповідати меті, завданням та
висновкам дисертації.
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СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація повинна мати такі обов’язкові структурні елементи:
Титульний аркуш
Анотація (двома мовами)
Зміст
Перелік умовних позначень, символів і скорочень
Основна частина:
- Вступ
- Огляд літератури за темою дисертації
- Матеріали та методи досліджень
- 2-3 розділи власних досліджень (з ілюстраціями),
- Аналіз та обговорення отриманих результатів
- Висновки
• Практичні рекомендації (не обов’язкові в дисертаціях з фундаментальних досліджень)
• Список використаних джерел
• Додатки (А, Б, В)
•
•
•
•
•
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Титульний аркуш дисертації

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

УДК _______
ДИСЕРТАЦІЯ
_________________________________________
(назва дисертації)
________________________
(шифр і назва спеціальності)

_____________________
(галузь знань)

Подається на здобуття ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають
посилання на відповідне джерело

___________________________

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий керівник ____________________________
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Запоріжжя - 2022

Сьогодні є такі спеціальності як: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація,
промислова фармація», 228 «Педіатрія» та Галузь знань - 22 Охорона здоров’я. Ні в якому раз не
пишемо старі спеціальності (14.01.03 – хірургія, 14.01.11 - кардіологія і т і).
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Анотація дисертації (5-6 стор тексту українською і англійською мовами)
В анотації вказуються:
- Прізвище та ініціали здобувача. - Назва дисертації.Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.
- Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 222 «Медицина» або інша (22 Охорона
здоровʼя).
- Найменування ЗВО, у якому здійснювалася підготовка,
місто, рік закінчення.
- Найменування ЗВО, у спеціалізованій вченій раді якого
відбудеться захист, місто, рік.
- На якій базі виконана робота, протягом 4-х років.
Зміст анотації. Мають бути стисло представлені основні
результати дослідження із зазначенням наукової новизни
та практичного значення. В кінці анотації наводять 5-15
ключових слів, які друкують у називному відмінку в
рядок через кому. Сукупність ключових слів повинна
відповідати основному змісту наукової праці, відображати
тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук
роботи. Важливо! Ключові слова дисертації, статей
дисертанта і статей кожного рецензента і
опонента повинні перекриватись і співпадати!
Після ключових слів наводиться список
опублікованих здобувачем праць за темою дисертації:
- в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
(статті у фахових і наукометричних журналах);
- які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
(статті у нефахових журналах і збірках);
- які додатково відображають наук результати дисертації
(опубліковані тези, інформаційні листі і т.і.)
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спеціальністю 222 «Медицина» або інша (22 Охорона
здоровʼя).
- Найменування ЗВО, у якому здійснювалася підготовка,
місто, рік закінчення.
- Найменування ЗВО, у спеціалізованій вченій раді якого
відбудеться захист, місто, рік.
- На якій базі виконана робота, протягом 4-х років.
Зміст анотації. Мають бути стисло представлені основні
результати дослідження із зазначенням наукової новизни
та практичного значення. В кінці анотації наводять 5-15
ключових слів, які друкують у називному відмінку в
рядок через кому. Сукупність ключових слів повинна
відповідати основному змісту наукової праці, відображати
тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук
роботи. Важливо! Ключові слова дисертації, статей
дисертанта і статей кожного рецензента і
опонента повинні перекриватись і співпадати!
Після ключових слів наводиться список
опублікованих здобувачем праць за темою дисертації:
- в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
(статті у фахових і наукометричних журналах);
- які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
(статті у нефахових журналах і збірках);
- які додатково відображають наук результати дисертації
(опубліковані тези, інформаційні листі і т.і.)
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Зміст дисертації
Зміст містить назви всіх структурних елементів дисертації, нумерацію і назви всіх її розділів і підрозділів із
зазначенням їх початкових сторінок

Перелік умовних позначень
Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання подається у вигляді окремого списку. У

тексті дисертації умовне позначення додатково наводиться у дужках після першого його згадування.

Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться.

Основна частина дисертації
Основна частина дисертації має містити:
- Вступ
- Огляд літератури за темою дисертації
- Матеріали і методи досліджень
- 2-3 розділи власних досліджень з ілюстраціями
Розділи дисертації можуть поділятися на підрозділи (нумерація складається з номера розділу і
порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з номера розділу,
порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, відокремлених крапкою).
Розділи, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами.
При нумерації формул, таблиць і рисунків за наявності посилань на них у тексті дисертації
проставляються через крапку номер розділу та номер таблиці, рисунка, формули.
- Аналіз та обговорення отриманих результатів
- Висновки.
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Вступ дисертації

У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме:
- Обґрунтування вибору теми дослідження – лаконічно висвітлюються позитивні та невирішені
аспекти світових досліджень за напрямом дисертації, а також наводяться нові підходи/методи для їх
вирішення, застосовані у дисертаційному дослідженні.
- Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження;
- методи дослідження - перераховуються використані методи наукових досліджень, які забезпечують
достовірність отриманих результатів та висновків, а також наукове обладнання, на якому вони виконані;
обґрунтовується вибір кожного методу (або їх групи) та відзначається, що саме ними досліджувалось.
- зв’язок роботи з науковими програмами, темами, грантами - вказується, в рамках яких тем НДР
ЗДМУ (держбюджетних, кафедральних ініціативних або міжнародних) виконувалося дисертаційне
дослідження, із зазначенням номеру державної реєстрації НДР та років її виконання.
- наукова новизна отриманих результатів - аргументовано, коротко та чітко представляються
основні нові наукові положення, із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше;
- практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів
досліджень, наводяться дані про те, в яких установах/ЗВО впроваджені результати в практику або в
навчальний процес;
- особистий внесок здобувача - декларується особистий внесок здобувача у виконання і написання
дисертації (якщо використані ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем
опубліковано наукові праці, зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі розробки);
- апробація матеріалів дисертації - зазначаються назви конференції, конгресу, з’їзду, симпозіуму,
місце та дата проведення;
- структура та обсяг дисертації - анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг (у
сторінках), кількість ілюстрацій та загальна кількість цитованих літературних джерел (з них -? кирилицею,
??- латиницею). Вчених країн-агресорів (Росія, Білорусь) не цитуємо!
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Огляд літературних даних
Зазвичай, має тематичну назву відповідно до теми дисертації, та складається з 2-3 підрозділів.
Здобувач лаконічно, вичерпно і повно викладає сучасний стан проблеми, якій присвячена дисертація,
та з посиланнями на дослідників і їх публікації деталізує ті аспекти, яким присвячені власні
дослідження. Неприпустимим є приховування актуальних результатів, отриманих дослідниками
в остання роки, начебто для підвищення новизни даних, отриманих здобувачем. Ненавмисна
відсутність сучасних даних останніх років свідчить про необізнаність здобувача в проблемі, яку він
вивчає; а навмисне приховування результатів останніх досліджень інших авторів розцінюється як
наукова недоброчесність. Вчених країн-агресорів (Росія, Білорусь) не цитуємо!
Огляд завершує заключення/резюме, в якому здобувач кристалізує не вирішені або
недостатньо вивчені питання проблеми, якій присвячена дисертація, які обгрунтовують
необхідність і доцільність виконання дослідження з розв’язання цих невирішених питань.

Матеріали і методи
В експериментальних дослідженнях вказується кількість, вид, стать, маса та вік тварин, етичні умови
їх утримання, а також принципи їх розподілу в порівнювані групи. Описується методика експериментального відтворення патологічного процесу або хвороби, використані медикаменти, їх дози, спосіб
застосування та дані про евтаназію тварин.
При роботі з пацієнтами наводяться дані про їх кількість, стать і вік та про заклади, в яких проводився
набір хворих, принципи їх відбору для дослідження, критерії включення і виключення, принципи
розподілу в порівнювані групи спостережень, наявність інформованої згоди, а також про лабораторії/
заклади в яких проводилось клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження хворих.
У підрозділі МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ лаконічно, але в повному обсязі, описуються стандартні методи
та методики дослідження з посиланнями на відповідні джерела, детально викладаються нові та
нестандартні методи. Наводяться назви (марки) приладів/апаратів (та їх виробників), на яких виконані
дослідження, а також методики морфологічних, молекулярно-генетичних, лабораторноінструментальних, функціональних досліджень. Лаконічно наводяться методи статистичного аналізу.
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Розділи власних досліджень
У 2-3 розділах власних досліджень має бути вичерпно і повно викладається зміст і результати
власних досліджень здобувача та наводиться ілюстративний матеріал. В цих розділах не повинно
бути посилань на інших авторів та обговорення результатів. В кінці кожного розділу власних
досліджень наводиться анотація (резюме) розділу, та мають бути посилання на всі наукові
праці здобувача, опубліковані за матеріалами розділу. Список цих своїх праць здобувач
повинен вставити у список використаних джерел в кінці дисертації.
Частіше за все посилання на опубліковані праці має такий вигляд:
Основні положення цього розділу опубліковані в 4-х статях [179-181, 187], 5-и тезах [182-186].
У розділі Аналіз та обговорення отриманих результатів аналізуються власні результати та
порівнюються з аналогічними (або протилежними) результатами інших дослідників з
посиланнями на їх публікації. В цьому розділі може бути викладена концепція автора на основі
отриманих ним нових результатів, цей розділ готує читача до висновків дисертації.

Висновки
У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати дисертації.
Висновкам передує абзац з 3-5 речень про актуальність досліджуваної проблеми та шляхи її
вирішення дисертантом для використання в певній спеціалізації Медицини, Педіатрії, Фармації,
Стоматології (наприклад, в нейрохірургії, дитячій анестезіології і т.і.).
Зміст висновків завжди відповідає назві дисертаційного дослідження.
Як правило, висновки відповідають на питання, поставлені у завданнях дисертації, їх кількість
дорівнює кількості завдань (може трохи перевищувати, але не може бути меншою за кількість
завдань).

Практичні рекомендації

(не обов’язкові у дисертаціях з фундаментальних досліджень)
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Список використаних джерел
Список використаних джерел та опублікованих автором праць на тему дисертації
формується здобувачем ступеня доктора філософії за його вибором одним із таких способів:
- у порядку появи посилань у тексті дисертації;
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
- у хронологічному порядку.
Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем
наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 або одним зі стилів рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових
публікацій:
1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA-1,2 (American Psychological Association) style.
3. Chicago/Turabianstyle-1.
4. Harvard style-1.
5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
8. Vancouver style-1.
9. OSCOLA.
10. APS (American Physics Society) style-1.
11. Springer MathPhys Style-1.
__

-1Springer Style
http://resource-cms.springer.com/springercms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works
-2 Elsevier Style
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000
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Обов’язкові додатки до дисертації
ДОДАТОК А (акти впровадження).

 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 (пропозиції подаємо заздалегідь),
- 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 (з вказаною з датою) зав.відділенням/зав.кафедрою, які здійснювали
впровадження, а також керівник установи (з вказаною датою і круглою печаткою установи).
ДОДАТОК Б. Наукові праці, опубліковані за темою дисертації. В додатку цей перелік пишемо в
третій раз! (До цього в дисертації його писали двічі в анотаціях)
ДОДАТОК В. Відомості про апробацію результатів дисертації. Повторюємо ще раз перелік
наукових конгресів, зʼїздів, конференцій, на яких виступав з доповідями здобувач. (До цього
такий перелік вже писали у Вступі дисертації)
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додатки до дисертації
ДОДАТОК А1

ДОДАТОК А8
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Обсяг основного тексту дисертації визначається пунктами 10, 11 Порядку присудження
наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013
року № 567.
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 24 липня 2013 р. № 567

Пункт 11. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (в галузі знань «Охорона
здоровʼя») повинна мати обсяг основного тексту 4,5-7 авторських аркушів (180 000 – 280 000
друкованих знаків з проміжками між словами, або 108-168 сторінок друкованого тексту (до
списку літератури), без урахування сторінок з ілюстраціями (рисунками, діаграмами, схемами,
мікрофотографіями), та без урахування обсягу таблиць.
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До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та ілюстрації, список використаних
джерел та Додатки.
Дисертацію друкують на одному або на двох (за бажанням) боках аркуша білого паперу
формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкові інтервали, кегель - мітел (14 типографських
пунктів), міжзнаковий інтервал - звичайний.
Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20-25 мм, праве 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Академічний плагіат – оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами,
як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших
авторів без зазначення авторства. Цитуємо з посиланням на автора і джерело!
Формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на
джерело інформації власних раніше опублікованих текстів
Дотримання доброчесності в науковій сфері передбачає:
-

самостійне і прозоре виконання наукових досліджень;

-

надання достовірної інформації про результати власної наукової діяльності;

-

посилання на авторів та джерела інформації у разі використання ідей, тверджень,
результатів інших дослідників;

-

дотримання норм законодавства про авторське право.

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники та здобувачі
ступеня доктора філософії і доктора наук можуть бути притягнені до такої
відповідальності:
-

відмова у присудженні ступеня чи присвоєнні вченого звання;

-

позбавлення присудженого ступеня чи присвоєного вченого звання;

-

позбавлення вченого права брати участь у роботі Вчених рад, чи займати
визначені законом керівні посади.

1. Збільшувати обсяг тексту дисертації шляхом:

- збільшення відступів від краю аркуша (збільшення лівого, правого, верхнього, нижнього
поля);
- збільшення міжзнакового інтервалу в словах і рядках (розріджений інтервал);
- збільшення кількості сторінок за рахунок збільшення пустого поля між текстом і рисунком (не
треба залишати пустими по пів-сторінки).

2. Зменшувати обсяг тексту дисертації шляхом:

- зменшення відступів від краю аркуша (зменшення лівого, правого, верхнього, нижнього поля);
- зменшення міжзнакового інтервалу в словах і рядках (густий інтервал).

3. Вставляти в дисертацію незмінені тексти своїх статей (своєрідний самоплагіат).
4. Копіювати фрагменти Огляду літератури в розділ Аналіз та обговорення
отриманих результатів. Ці розділи розрізняються за змістом: Огляд - це сучасна інформація,
Обговорення – це сучасна дискусія.

5. Використовувати двома дисертантами одні й тіж статті у співавторстві. Їх треба
розподіляти: одні статті – одному дисертанту, другі – іншому дисертанту.
НЕ ПРИЙНЯТО
застосовувати умовні позначення/скорочення в назві дисертації, в змісті дисертації,
в меті і завданнях дослідження, в назвах розділів та підрозділів дисертації, а також
у висновках

В 2022 році оформлення дисертації здійснюється згідно ДСТУ 3008:2015, а список
використаних джерел оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015.
Згідно ДСТУ 3008:2015 сторінки дисертації нумерують наскрізно арабськими цифрами у правому
верхньому куті сторінки без крапки в кінці. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять..
ЗАГОЛОВКИ структурних елементів дисертації та заголовки розділів друкують посередині
рядка (або з абзацного відступу у п’ять знаків) ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ
ШРИФТОМ без крапки в кінці. Розділи звіту нумерують арабськими цифрами без крапки,
наприклад,
РОЗДІЛ 1
МОРФОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ПРИ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ
Відстань між заголовком і подальшим або попереднім текстом має бути не менше ніж два
міжрядкових інтервали.
Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів дисертації друкують з абзацного відступу у п’ять
знаків з великої літери (не центрують!), без крапки в кінці. Підрозділи нумерують у межах
кожного розділу, номер підрозділу складається з номера відповідного розділу та номера
підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад,
1.2 Патологічні зміни гепатоцитів при вірусному гепатиті

Не нумеруються такі розділи: АННОТАЦІЯ, СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ
ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ, ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І
СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ та ДОДАТКИ А, Б і В

РИСУНКИ - згідно ДСТУ 3008:2015
Усі графічні матеріали в дисертації (діаграми, графіки, схеми, фотографії, рисунки, тощо)
повинні мати однаковий підпис «Рисунок».
Рисунок подають одразу після тексту з посиланням на нього, або після посилання - на
наступній сторінці.
Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі,
які відокремлюють крапкою; після останньої цифри крапку не ставимо, а пишемо риску —
Назву рисунка друкують з великої літери, наприклад, Рисунок 3.2 — Схема обладнання.
Цілком підпис до рисунка розміщують під ним посередині рядка, наприклад,
Рисунок 2.1 — Схема устаткування.

ТАБЛИЦІ - згідно ДСТУ 3008:2015
Таблицю подають безпосередньо після посилання на неї в тексті або на наступній сторінці.
Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу
(назву таблиці не центрують!).
Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених
крапкою, потім риска і назва таблиці з великої літери, наприклад,
Таблиця 2.1 — Назва таблиці………………………………………………………………………………….

