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 Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

 Постанова КМУ від 23 березня 2016 № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)»

 Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40               

«Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

 Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення

експерименту з присудження ступеня доктора філософії»  

п. 11 (вимоги до публікацій)

 Положення про порядок затвердження індивідуального плану 

наукової роботи здобувачам наукового ступеня доктора наук та 

доктора філософії (кандидата наук) у НМАПО імені 

П. Л. Шупика



 Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

…передбачає здобуття особою теоретичних 

знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування 

нових ідей, розв'язання комплексних проблем 

у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, 

а також проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення



 Підготовка в аспірантурі … передбачає виконання
відповідної освітньо-наукової або наукової
програми за певною спеціальністю та проведення
власного наукового дослідження…

 Аспіранти …проводять наукові дослідження
згідно з індивідуальним планом наукової
роботи, в якому визначаються:

 зміст;

 строки виконання;

 обсяг наукових робіт;

 запланований строк захисту дисертації



 Індивідуальний план наукової роботи погоджується

здобувачем з його науковим керівником… та 

затверджується вченою радою вищого навчального

закладу … протягом двох місяців з дня зарахування

здобувача до вищого навчального закладу …

 Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до 

виконання здобувачем …і використовується для 

оцінювання успішності запланованої наукової роботи

 Порушення строків виконання індивідуального плану 

наукової роботи без поважних причин, передбачених

законодавством, може бути підставою для ухвалення

вченою радою вищого навчального закладу … рішення

про відрахування аспіранта …
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 1. Експертна – підтвердити 

актуальність дослідження

 2. Етична – підтвердити відповідність 

дослідження етичним вимогам 

 3. Ресурсна – підтвердити наявність 

інформаційного, матеріально-

технічного, інфраструктурного 

забезпечення дослідження

 4. Організаційна – послідовність

 кроків при затвердженні ІПНР 



 Обрати разом з науковим керівником  і сформулювати 

тему дисертації, використовуючи матеріали  патентного 

пошуку; 

 Підготувати загальну характеристику дисертації з 

обґрунтуванням :

- вибору теми дослідження 

- мети, завдань 

- об’єкту, предмету, методів дослідження

- очікуваних теоретичних і практичних результатів

- наукової новизни та практичного значення роботи

 Визначити зміст і терміни виконання  ІПНР 

 Визначити базу для проведення 

наукового дослідження 
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Доповісти матеріали дисертації та 

індивідуальний план наукової роботи 

науково-педагогічним, науковим 

працівниками кафедри

Долучити витяг з протоколу засідання 

кафедри до індивідуального плану 

наукової роботи та загальної 

характеристики дисертації
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 Загальна характеристика дисертації
 Витяг з протоколу засідання кафедри з 

рекомендаціями щодо розгляду індивідуального 
плану наукової роботи на вченій раді факультету / 
інституту

 Звіт про патентні дослідження 

 Рецензія зовнішнього рецензента 
 Висновок експертної проблемної комісії НМАПО 

імені П. Л. Шупика за профілем наукової 
спеціальності

 Реєстраційна картка НДР (готується відділом 
наукової медичної інформації)

 Висновок комісії з питань етики НМАПО імені                    
П. Л. Шупика (кафедра філософії)

 Висновок метролога про перелік засобів 
вимірювальної техніки, що використовуватиметься 

при виконанні дисертації
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 Подати індивідуальний план наукової роботи та інші 

документи за переліком секретарю вченої ради 

факультету / інституту

 Викласти основні положення дисертації, що 

планується, та представити індивідуальний план 

наукової роботи членам вченої ради факультету / 

інституту

 Отримати витяг з протоколу засідання вченої ради 

факультету / інституту та додати його до пакету 

документів для планування наукового дослідження

 Написати заяву на ім’я ректора НМАПО імені                      

П. Л. Шупика та додати її до пакету документів для 

планування наукового дослідження
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 Заповнити бланк для електронного архіву 

дисертацій

 Розмістити індивідуальний план наукової 

роботи та інші документи в окрему  теку

 Оформити титул

 Подати повний пакет документів  секретарю 

вченої ради факультету / інституту
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Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика 

розглядає ІПНР здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії та з урахуванням рекомендацій 

кафедри та вченої ради факультету / інституту 

приймає рішення про їх затвердження

Рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика 

вводяться в дію наказом ректора, наказ 

оприлюднюється на сайті академії

Витяг з протоколу засідання вченої ради 

передається ученим секретарем НМАПО імені            

П. Л. Шупика у деканати і додається до інших 

документів



Впродовж терміну навчання в аспірантурі та 

підготовки дисертації здобувачем наукового 

ступеня кафедрою здійснюється моніторинг 

виконання ІПНР  за кожною позицією (за 

критеріями терміну і обсягів виконання 

дисертації) 

 За результатами моніторингу проводиться 

атестація здобувача  у встановлені терміни у 

формі звіту на засіданні кафедри

В разі виявлення невідповідностей приймається 

рішення щодо їх усунення та виконуються 

відповідні заходи




