
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду питань про затвердження 

тем науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень на здобуття наукових 

ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення 

(зміну) наукових консультантів (керівників) у Державній установі «Інститут 

гастроентерології НАМН України» (далі – ДУ «ІГ НАМНУ»). 

1.2. Здобувач наукового ступеня – це докторант, аспірант (очної та 

заочної форм навчання), а також особа з числа наукових працівників ДУ «ІГ 

НАМНУ», яка здобуває відповідний науковий ступінь. 

1.3. Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»; наказу МОН України від 06.11.2015 

№1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266»; 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261. 

1.4. З метою наближення тематики дисертаційних досліджень до 

практичних потреб та раціонального використання бюджетних коштів теми 

дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня, зарахованих до 

докторантури та аспірантури ДУ «ІГ НАМНУ» за державним замовленням, 

мають відповідати тематиці Переліку пріоритетних напрямів наукових 

досліджень у галузі медицини, Основним напрямам наукових досліджень ДУ 

«ІГ НАМНУ». 

1.5. У разі невідповідності обраної теми дисертаційного дослідження 

Переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі медицини, 

Основним напрямам наукових досліджень ДУ «ІГ НАМНУ», здобувач 

наукового ступеня, зарахований на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб, повинен обґрунтувати необхідність її розроблення в системі галузевої 

науки. 

1.6. Тема дисертаційного дослідження затверджується на засіданні Вченої 

ради ДУ «ІГ НАМНУ» персонально для кожного здобувача відповідного 

наукового ступеня з одночасним призначенням наукового консультанта 

(докторська дисертація) чи наукового керівника (кандидатська дисертація). 
 
 
 
 
 



2.  Перелік документів до планування теми дисертаційної роботи 
 

2.1. Заява на ім'я директора ДУ «ІГ НАМНУ» – 1 примірник. 

Усі наступні документи подаються у двох екземплярах, з яких 

формуються відповідні папки (на титульному листі зазначаються прізвище, 

ім'я, по батькові здобувача відповідного наукового ступеня, вид підготовки, 

спеціальність, спеціалізація, науковий керівник, термін виконання 

дисертаційної роботи, відділ, до якого прикріплено здобувача наукового 

ступеня та перелік поданих документів), які після затвердження теми 

дисертаційної роботи на засіданні Вченої ради ДУ «ІГ НАМНУ» зберігаються: 

1-й екземпляр – у здобувача наукового ступеня; 

2- й екземпляр – у науковій частині. 

 

2.2. Відомості про дисертанта. 

2.3. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК). 

2.4. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на 

пошук; довідка про пошук). 

2.5. Розширена анотація дисертаційної роботи, що планується. 

2.6. Рецензія на тему (анотацію) науково-дослідницької роботи, що 

планується за підписом одного з провідних учених інституту за відповідної чи 

суміжної спеціалізації. 

2.7. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради. 

2.8. Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості 

планування дисертаційної роботи. 

2.10. Тематичний (календарний) план виконання дисертаційної роботи. 

2.11. Зміст дисертації по главам. 

2.12. Перелік методів та методик, які будуть застосовані при виконанні 

дисертаційної роботи. 

2.13. Копія диплому про вищу освіту. 

2.14. Копія сертифікату з відповідної лікарської спеціальності. 

2.15. Копії свідоцтв та посвідчень про проходження курсів підвищення 

кваліфікації, отримання лікарських категорій, тощо. 

2.16. Копія диплома кандидата наук (для здобувачів наукового ступеню 

доктора наук). 

2.17. Копія диплома магістра медицини (за наявності). 

2.18. Для здобувачів наукового ступеня, які працюють поза 

докторантурою, аспірантурою, обов'язковим є подання довідки про наявний 

науковий доробок по темі дисертації (наукові статті, тези доповідей на 

конференціях, авторські свідоцтва, патенти тощо), який засвідчується ученим 

секретарем інституту та науковим консультантом (керівником). 

 



3.  Перелік документів до планування теми НДР 

3.1. Заява на ім'я директора ДУ «ІГ НАМНУ»  – 1 примірник. 

Усі наступні документи подаються у двох екземплярах, з яких 

формуються відповідні папки (на титульному листі зазначаються назва НДР, 

відділ, науковий керівник, термін виконання НДР та перелік поданих 

документів), які після затвердження теми НДР на засіданні Вченої ради ДУ 

«ІГ НАМНУ» зберігаються: 

1-й екземпляр – у відповідального виконавця НДР; 

2-й екземпляр – у науковій частині. 

3.2. Реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ (карта РК). 

3.3. Звіт про проведення патентно-інформаційного пошуку (завдання на 

пошук; довідка про пошук). 

3.4. Витяг з протоколу Вченої ради. 

3.5. Висновок комісії з питань біомедичної етики щодо можливості 

планування НДР. 

3.6. Витяг з протоколу засідання Проблемної комісії з відповідної 

спеціальності (спеціалізації) про рекомендацію НДР на розгляд на Вченій раді 

ДУ «ІГ НАМНУ». 

3.7. Розширена анотація НДР. 

3.8. Тематичний (календарний) план виконання НДР. 
 
 

4.  Етапи планування дисертаційних робіт 
 

4.1. Планування теми дисертаційної роботи у ДУ «ІГ НАМНУ» 

передбачає проходження наступних етапів: 

1. Подання до наукового відділу інформації щодо планування теми 

дисертації. 

2. Підготовка документів. 

3. Затвердження теми на Вченій раді ДУ «ІГ НАМНУ». 

 

4.2. Перший етап. 

Для планування теми дисертаційного дослідження (НДР) здобувач 

наукового ступеня доктора філософії (наук) (відповідальний виконавець НДР) 

окреслює наукову проблему, яка буде розв'язана. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії повинна 

містити нові науково обґрунтовані результати проведених досліджень, які 

розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної 

галузі науки. Докторська дисертація повинна містити наукові положення та 

науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, що розв'язують 



важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є 

суб'єктом авторського права. Успіх на цьому етапі досягається детальним 

аналізом публікацій та підбором адекватних методик, обговоренням основних 

моментів та ключових позицій із науковим керівником (консультантом). 

На даному етапі здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець 

НДР) розпочинає роботу з підготовки розширеної анотації теми, календарно-

тематичного плану виконання НДР тощо. 

Подання до наукового відділу інформації щодо планування теми 

дисертації передбачає реєстрацію назви, даних про здобувача наукового 

ступеня у відповідному журналі з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові 

здобувача, виду підготовки (аспірантура очна чи заочна, докторантура, поза 

аспірантурою та докторантурою), спеціальності, спеціалізації, інформації про 

наукового керівника, терміну виконання дисертаційної роботи, відділу, до 

якого прикріплено здобувача наукового ступеня. 

Подання до наукового відділу інформації щодо планування теми НДР 

передбачає реєстрацію назви, даних про наукового керівника, терміну 

виконання НДР, відділу виконавця. 

Після цього, аспірант (докторант, відповідальний виконавець НДР) 

отримує завдання на пошук у патентному відділі, а також інформацію щодо 

підготовки реєстраційної карти за формою УкрІНТЕІ. 

4.3. Другий етап. 

На цьому етапі здобувач наукового ступеню завершує підготовку анотації 

наукового дослідження, календарно-тематичного плану виконання дисертації, 

плану по главам, переліку методів та методик, отримує рецензії на розширену 

анотацію дисертаційної роботи. По НДР – завершується підготовка анотації 

НДР, календарно-тематичного плану виконання наукової роботи. 

Здобувач наукового ступеня (відповідальний виконавець НДР) завершує 

звіт про патентно-інформаційний пошук за консультації спеціалістів 

патентного відділу ДУ «ІГ НАМНУ» (підписи та печатка установи ставляться 

на звіті до подачі пакету документації на розгляд Вченої ради). 

Подає пакет документів на розгляд Комісії з питань біомедичної етики, 

отримує висновок про можливість виконання дисертаційних досліджень.  

Оформлює реєстраційну карту за формою УкрІНТЕІ. 

Формує папку з документами згідно з переліком, зазначеним у п.2 та п.3 

(за винятком пп.2.1 і 3.1.)) без виписок із засідань, що проходять на наступних 

етапах. 

 

4.4. Третій  етап. 

 



 


