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Вступ
Відповідно до положень Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556VIIІ в Україні в рамках його імплементації вводиться науковий ступінь доктора
філософії, який є освітнім і водночас першим науковим ступенем, що здобувається на
основі ступеня магістра.
Освітньо-наукову програму розроблено для осіб, які навчаються в аспірантурі зі
спеціальності 14.02.21 – травматологія та ортопедія(термін навчання чотири
роки).Ступінь доктора філософії присуджується в результаті успішного виконання
здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу або наукової установи.
Дана програма розроблена з метою оволодіння здобувачами 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 значення2.Підготовка осіб за цією програмою сприятиме
формуванню економічному розвитку та глобальної безпеки в сфері охорони здоров’я,
особливо враховуючи нинішні та виникаючі загрози здоров’ю, конкурентоспроможного
людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку національної
системи охорони здоров’я, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства,
ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
Програма розрахована для лікарів - спеціалістів (розділ 2 Класифікатора професій
(ДК 003-2010)3, що за рівнем кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту
відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню магістра за напрямом підготовки
"Медицина", (спеціальності "Лікувальна справа")4, а також відповідають наступним
кваліфікаційним вимогам: проходження інтернатури за спеціальністю з "Ортопедії і
травматології", «Дитячої ортопедії і травматології", наявність сертифіката лікаряспеціаліста або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної лікарської
категорії зі спеціальності
" Ортопедії і травматології ", «Дитячої ортопедії і
травматології" ,наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності (табл. 1).
1

Таблиця 1.
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Закон України "Про вищу освіту"від01.07.2014№1556-VII// Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37–38. – С. 2004
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Постанова Кабінет Міністрів України від23.11.2011№1341"Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" // Офіційний вісник України. – 20
– С. 15 ( стаття 3700, код акту 59774/2011)
3
Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003–2010 // http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433
4
Наказ від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 78 Охорона здоров'я" (з змінами і доп
внесеним наказами МОЗ України) // http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020329_117.html
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Класифікатор професій ДК 003:2010 (витяг)
Класифікаційне
Код
Назва класифікаційного угруповання
угруповання
Розділ 2. Професіонали
Клас
222
Професіонали в галузі медицини
(крім медичних сестер)
Підклас
2221
Професіонали в галузі лікувальної справи
(крім стоматології)
Група
2221.1
Наукові співробітники (лікувальна справа,
крім стоматології)
Група
2221.2
Лікарі
Пояснювальна записка
Освітньо-наукова програма передбачає глибоке вивчення найбільш передових
концептуальних та методологічних знань в галузі травматології та ортопедії ,
застосовування знань отриманих когнітивних (інтелектуально-творчих) та практичних
(на основі майстерності з використанням сучасних методів, матеріалів, інструкцій) в
результаті проходження освітньо-наукової програми та розв’язання задач і проблем,
продукування нових ідей, проведення власного наукового дослідження, зокрема щодо
визначення стратегічних цілей і завдань розвитку ортопедії і травматології; уміння
використовувати і впроваджувати сучасні засоби й методи консервативного та
оперативного лікування ортопедичної та травматологічної патології, зокрема
малоінвазових оперативних технологій в діагностиці та лікуванні ортопедотравматологічної патології;провести сучасну діагностику; оцінити ризик операції у
конкретного пацієнта й вибрати найбільш раціональний спосіб лікування; виконувати
основний набір оперативних методик, які сьогодні використовуються в лікуванні травм та
ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату
Підготовка осіб за цією програмою передбачає активне оволодіння методологією і
методами наукового аналізу, ініціювання використання отриманих результатів наукового
дослідження, впровадження змін, удосконалених процесів, процедур, стандартів та вимог,
нових інформаційних та медичних технологій в сферу травматології та ортопедії;
обґрунтування пріоритетних напрямів профілактики,
підвищення ефективності та
якості медичної допомоги; використання та розвиток особистих практичних та
організаційних здібностей в лікуванні ортопедо-травматологічних пацієнтів.
Підготовка доктора філософії триває 4 роки (40 місяців). Навчальний рік
продовжується 10 місяців, після чого особі, що навчається, надається двомісячна
відпустка.
Тижневе навчальне навантаження складає 30 годин (1 кредит). На весь період навчання
передбачено 160 кредитів.
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії поділяється на освітню
і наукову частину.
Освітній компонент програми розрахований на термін навчання чотири роки (обсяг
навчального навантаження – 36 кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС), 1080 академічних годин) і структурований на модулі,
кожний з яких має певну кількість кредитів (ЄКТС). Підготовці безпосередньо зі
спеціальної підготовки "Травматологія та ортопедія" (14.02.21) присвячено 480
академічних годин, філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької,
французької), загально-професійної підготовки – 600 академічних годин. Для самостійної
роботи може бути виділено орієнтовно до 1/2 годин із загальної кількості (в залежності від
розділу (модуля).
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Процес проходження підготовки передбачає поточний та підсумковий (модульний)
контроль. Поточний контроль полягає у здійсненні перевірки засвоєння окремих тем та
практичних навичок з усіх передбачених навчальною програмою тем, який здійснюється
під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння теоретичних
знань, рівня сформованості компетентностей. Поточний контроль здійснюється на основі
наступних критеріїв: активність та результативність роботи особи, яка навчається в
аспірантурі, протягом навчання; якість виконання поточних завдань; виконання завдань
для самостійного опрацювання; якість виконання письмових поточних контрольних робіт,
усних відповідей на практичних та семінарських заняттях.
Поточний контроль з метою здійснення контролю знань, вмінь, комунікацій,
практичної підготовки під час проходження модулів буде проводитися в усній формі (усне
опитування, співбесіда (або тестування), письмовій (письмові роботи), індивідуальної та
фронтальної перевірок, методів самоконтролю та самоперевірки.
Підсумковий (модульний) контроль здійснюється по завершенню кожного модуля
у формі заліку. Заключна атестація проводиться у формі іспиту, який складається з
декількох етапів.
Науковий компонент програми розрахований на 31 місяць (124 кредити) і полягає у
виконанні, написанні, апробації та поданні до офіційного захисту дисертаційної наукової
роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності "Трамвтологія та
ортопедія".
Мета і завдання
Метою спеціальної підготовки є досягнення такого рівня знань, навичок і вмінь,
компетентностей, який забезпечує необхідну продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем, проведення власного наукового дослідження за основними
напрямками, викладеними у паспорті спеціальності 14.02.21 – травматологія та ортопедія,
а його результати мати наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Завдання спеціальної підготовки полягає у вдосконаленні та подальшому розвиткові
знань, навичок і вмінь, компетенцій, набутих на другому рівні вищої освіти (ступінь
магістра), та їх активізації для отримання наукового ступеня доктора філософії.
Здобувач має опанувати теоретичними знаннями та вміннями за окремими напрямами
загальнонаукової підготовки (філософія, іноземна мова, психологія, медична інформатика,
наукознавство, біостатистика, клінічна епідеміологія, основи менеджменту в охороні
здоров’я, медицина невідкладних станів та катастроф).
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Навчальний план освітньої частини освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктор філософії зі спеціальності 2.2.2. «Медицина» (наукова спеціальність 14.02.21 –травматологія та ортопедія)
№ пп модуля

Назва розділу (модуля)

Кількість
кредитів ЄКТС

Кількість годин
Всього

Модуль 9

Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12

Модуль 13
Модуль 14
Модуль 15

Модуль 16
Модуль 17
Модуль 18

Спеціальна підготовка з травматології та ортопедії
Нормативна частина
Сучасні уявлення про ортопедію і
2
60
травматологію як науку. Організація
ортопедо-травматологічної
допомоги. Загальні питання

Травматичні ушкодження
опорно-рухового апарату
Набуті захворювання опорнорухового апарату
Кісткова патологія та
дегенеративні і неспецифічні
запальні захворювання кісток,
суглобів та хребта
Остеосинтез в травматології та
ортопедії

Самостійна
робота

38

22

Залік

2

60

36

24

Залік

2

60

30

30

Залік

2

60

30

30

Залік

2

60

30

30

Залік

14

Залік

Основи МСЕ та реабілітації хворих
16
1
30
з ортопедо-травматологічною
патологією
Підготовка статті та консультації
4
1
24
Разом годин - нормативна частина
184
12
354
(модулі за спеціальною підготовкою
з травматології та ортопедії)
Варіативна частина (модулі за спеціальною підготовкою з травматологія та ортопедія)
Анестезіологія і реанімація та
2
60
30
невідкладні стани
Ортопедія і травматологія дитячого
2
60
30
віку. Вродженні захворювання
опорно-руховогого апарату

Клінічна топографічна анатомія і
оперативна хірургія

Види контролю

Аудиторних

2

60

30

20
170

30

Залік

30

Залік

30

Залік

№ пп модуля

Модуль 19

Назва розділу (модуля)

Ортопедична артрологія і
ендопротезування
Разом годин - варіативна частина
(2 модулі за спеціальною
підготовкою з травматології та
ортопедії на вибір)
Заключна атестація зі
спеціальності «травматології та
ортопедії»
Всього годин зі спеціальної
підготовки з травматології та
ортопедії
Разом годин із загальної та
спеціальної підготовки

Кількість
кредитів ЄКТС

Кількість годин
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4

120
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60

6

6
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480
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Види контролю
Залік
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Спеціальна підготовка з травматології та ортопедії
Згідно з Національною рамкою кваліфікацій особи, які навчаються в аспірантурі зі
спеціальності "Травматологія та ортопедія" за цією програмою, мають відповідати
восьмому кваліфікаційному її рівню, що передбачає здобуття теоретичних знань, умінь,
практичних навичок та інших компетентностей в області травматології та ортопедії;
досконалого володіння всього різномаїття можливих методик в лікуванні травм опорнорухового апарату; диференціальної діагностики травм опорно-рухового апарату та
ортопедичних захворювань; володіння різними варіантами сучасних методик
малоінвазивних втручань, які використовуються для діагностики та лікування ортопедотравматологічної патології; науково обґрунтованим фактичним даним, медичного
законодавства і права;
Результати навчання включають в себе когнітивні навички, які демонструють
розуміння теоретичних знань і критичне осмислення теорії і практики, оцінку наявних
знань та ідей, оволодіння практичними навичками, а також нормативів і стандартів
проведення досліджень і впровадження фактичних даних в практику, технічні та творчі
навички, комунікаційні навички для глибокого розуміння, використання і критичного
відношення до теоретичних положень, методик,аргументацію для захисту дослідницької
позиції по відношенню до інших досліджень, тощо, етичні принципи, які застосовуються
до сфери дослідження і дослідження в цілому, а також проведення системного власного
наукового дослідження і представлення його результатів.
Зміст навчання
за програмою спеціальної підготовки зі спеціальності "Травматологія та
ортопедія"
Нормативна складова
1. Сучасні уявлення про ортопедію і травматологію як науку. Організація ортопедотравматологічної допомоги. Загальні питання.
Історія розвитку ортопедії і травматології. Роль вітчизняних і зарубіжних вчених в
розвитку травматології таортопедії (М.І.Пирогов, Г.І.Турнер, Р.Р.Вреден, К.Ф.Вегнер,
М.І.Ситенко, М.П.Новаченко, Б.П.Попов, А.П.Котов, В.О.Маркс, М.М.Пріоров,М.В.Волков,
О.О.Корж, М.М.Волкович, К.М.Клімов, О.Г.Єлецький,Ф.Р.Богданов, Е.Г.Скляренко,
Б.К.Бабіч, В.Д.Чаклін, Т.С.Зацепін,Г.А.Ілізаров, А.Паре, Т.Кохер, А.Лоренц, Л.Белер, Кюнчер
та ін.). Досягнення сучасної травматології та ортопедії як науки. Травматизм як
соціально-економічна проблема. Класифікація травматизму. Профілактика травматизму.
Організація ортопедо-травматологічної та протезно-ортопедичної допомоги в Україні.
Травматологічна допомога в умовах надзвичайних ситуацій і масового надходження
потерпілих. Медична статистика, її завдання. Статистичні показники травматизму,
ортопедичної захворюванності, інвалідності, смертності. Показники діяльності
лікувально-профілактичних закладів. Загальні питання травматології та ортопедії.
Загальні зміни в організмі при травмі. Методи обстеження і лікування травматологічних
хворих.
Допоміжні методи обстеження апарату опори і руху:рентгенологічнедослідження,
електрофізіологічні методи дослідження, артроскопічнедослідження, лабораторні
дослідження та ін. Методи клінічної біохімії,імунології, патогістоморфології,
патофізіології у діагностиці стану хворого таперебігу патологічного процессу. Клінічна
біомеханіка. Використання електронно-обчислювальних машин для діагностики
захворювань і травм опорно-рухового апарату.Гіпсова техніка в травматології та
ортопедії. Десмургія.

2. Травматичні ушкодження опорно-рухового апарату.
Вчення про рани. Класифікація ран. Первинна хірургічна обробка ран. Показання та
протипоказання до накладення судинного шва. Пластика судин. Шов нерву. Принципи
лікування ран у відповідності до періодів раневогопроцесу. Хірургічне лікування ран,
ускладнених інфекцією. Антибактеріальн атерапія, хіміотерапія, ензимотерапія. Термічні
пошкодження: опіки, відмороження. Класифікація, діагностика, лікування. Інфекційні
ускладнення при травмах. Класифікація переломів. Вивихи, ії види. Сучасні принципи
лікування переломів. Основні закономірності репаративної регенерації кісткової тканини
в процесі лікування переломів. Порушення процесу регенерації кісток. Методи стимуляції
остеогенезу. Відкриті пошкодження кісток і суглобів. Травматичний остеомієліт.
Пошкодження плечового поясу і верхньої кінцівки. Пошкодження нижньої кінцівки.
Пошкодження грудної клітини. Пошкодження хребта: неускладнені та ускладнені.
Пошкодження кісток тазу. Пошкодження сухожилків: діагностика та лікування.
Множинні переломи і поєднані пошкодження. Поняття політравми. Здавлення м'яких
тканин. Кісткова і шкірна пластика в травматології та ортопедії. Інфекційні
ускладнення при травмах. Ампутації кінцівок.
3. Набуті захворювання опорно-рухового апарату.
Деформуючі артрози. Класифікація. Етіологія. Діагностика. Консервативне лікування.
Оперативне лікування і операції на м’яких тканях,остеотомії, артропластика,
артродези. Показання та вибір методу лікування.
Коксартроз. Етіологія та патогенез. Стадії перебігу захворювання. Клінікорентгенологічна діагностика. Консервативне лікування. Оперативне лікування.
Гострі і хронічні неспецифічні захворювання кісток і суглобів. Переломи, що не зрослися,
псевдоартрози. Захворювання м'язів, сухожиль, суглобових сумок. Паралітичні
деформації. Сколіоз, кіфоз. Захворювання плечового, ліктьового і променево-запясткового
суглобів.
Плече-лопатковий
периартрит.
Епікондилит.
Стилоідит.
Стенозуючілігаментити: хвороба Де Кервена, “клацаючий палиць” (хвороба Нота).
Діагностика. Консервативне та оперативне лікування. Контрактура Дюпюїтрена,
оперативне лікування. Гігроми, підколінна гігрома (кіста Бекера).
Бурсити. Бурсит ліктьового відростка, препателярний бурсит, інфрапателярний бурсит,
ахілобурсит. Консервативне та оперативне лікування.
Захворювання кульшового і колінного суглобів. Захворювання ступні і пальців.
Плоскастопа. Поперечно-розпластана стопа і вальгусна відхилення І пальця.
Молоткоподібні пальці. Шпора п’яткової кістки. Причини виникнення, діагностика,
лікування. Особливості ортопедичного забезпечення при статичних деформаціях стоп.
Питання профілактики статичних деформацій стоп. Захворювання гомілки, гомілковоступневого суглобів.
4. Кісткова патологія та дегенеративні і неспецифічні запальні захворювання кісток, суглобів
та хребта.
Запальні та дегенеративо-дистрофічні
захворювння хребта. Анкілозуючий
спондилоартит (хвороба П’єр Марі - Штрюмпель - Бехтерєва). Форми захворювання.
Принципи консервативного та оперативного лікування. Остеохондроз. Етіологія та
патогенез. Клініко-рентгенологічна діагностика. Додаткові дослідження (комп’ютерна
томографія, ЯМР). Неврологічна симптоматика. Консервативне лікування: витягування,
новокаїнові блокади, закрите внутрішньодискове введення лекозиму (папаїну), мануальна
терапія, фізіотерапія, лікувальна гімнастика, корсети. Оперативне лікування:
дискектомія, спонділодези. Спондилоьз, спондилоартроз. Етіологія та патогенез.
Діагностика. Лікування. Пухлини кісток. Доброякісні та злоякісні. класифікація
доброякісних та злоякісних пухлин. Етіологія та патогенез. Діагностика пухлин кісток,
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диференційна діагностика; клініко-рентгенологічна діагностика, пункційні бопсії.
Лікування: консервативне, оперативне та комбіновані методи.
Променева терапія, хіміотерапія. Остеомієліт. Гематогенний остеомієліт. Клінічні
форми. Діагностика, лікування. Оперативне лікування хронічного остеомієліту.
Внутрішньо-кістковий абсцес Броді, діагностика, оперативне лікування. Склерозуючий
остеомієліт Гарре, діагностика, лікування. Післятравматичний тавогнепальний
остеомієліт (гострий та хронічний).Клінічні симптоми, рентгенологічна діагностика.
Принципи комплексного лікування остеомієліту. Кістково-суглобовий туберкульоз.
Патогенез і патологічна анатомія. Класифікація. Клініко-рентгенологічна діагностика
туберкульозу кісток і суглобів. Диференційна діагностика. Принципи комплексного
лікування.Туберкульозний спондиліт, туберкульозний коксит, туберкульозний гоніт;інші
локалізації кістково-суглобового туберкульозу. Особливості клінічної картини і лікування
кістково-суглобового туберкульозу різних локалізацій. Артропатії, етіологія,
діагностика, лікування. Сифіліс кісток і суглобів. Класифікація сифілітичних уражень
кісток. Клініко-рентгенологічна діагностика, лікування.
5. Остеосинтез в травматології та ортопедії.
Оперативні методи лікування в ортопедії. Показання й протипоказання до остеосинтезу.
Види остеосинтезу. Зовнішній черезкістковий та внутрішній остеосинтез.Операції на
м’яких тканинах і витинання рубців, різні види шкірної пластики, фасціотомії, міотомії,
підкірніта відкриті тенотомії, теноліз, тенодез, видовження та вкорочення
сухожилків,переміщення сухожилків, невротомії, невроліз, шов нервів. Сучасні методи
остеосинтезу: інтрамедулярний, малоінвазивний остеосинтез. Внутрішньокістковий
остеосинтез. Історія, сучасні методи. Показання протипокази. Техніка оперативних
втручань.Післяопераційна реабілітація .Операції на кістках: різні види остеотомій, резекції

кісток, різні види кісткової пластики. Операції на суглобах: артротомії, синовектомії,
резекції суглобів, артродез, артропластика, ендопротезування. Компресійнодистракційний остеосинтез в травматології.
Теоретичні питання компресійнодистракційного остеосинтезу. Компресійно-дистракційний остеосинтез при наслідках
травм. Компресійно-дистракційний остеосинтез в ортопедії. Характеристика металів,
сплавів, конструкцій, що вживаються як імплантат в ортопедії та травматології.
Біосумісність імплантів. Рекція організму на імплант: шляхи попередження
гіперчутливості організму на імплант.
6. Основи МСЕ та реабілітації хворих з ортопедо-травматологічною патологією.
Методика побудови діагнозу, лікарська етіка та деонтологія стосовно дозадач медикосоціальної експертизи. Тимчасова непрацездатність при травмах і захворюваннях
кістково-м’язової системи. Критерії визначення строків тимчасової непрацездатності.
Інвалідність внаслідок травм і захворювань кістково-м’язової системи. Критерії
встановлення груп інвалідності хворим знаслідками травм і захворюваннями опорнорухового апарату. Поняття про реабілітацію. Основні принципи та види реабілітації.
Система організації реабілітації в Україні. Медична реабілітація хворих з
наслідками травм і захворюваннями кістково-м’язової системи, її можливості та роль в
загальній системі реабілітації. Лікувальна гімнастика, масаж. Види масажу. Показання
та протипоказання до масажу. Фізіотерапевтичні методи лікування, його види.
Механотерапія. Бальнеотерапія. Інші методи фізіофункціонального лікування.
Трудотерапія. Медична реабілітація хворих після ампутації верхньої і нижньої кінцівок.
Протезування.
Варіативна складова
(модулі за спеціальною підготовкою з травматології та ортопедії– два на вибір)
Анестезіологія і реанімація та невідкладні стани.
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Основні принципи та методи реанімації при пошкодженнях. Інфузійна терапія,
новокаїнові блокади, імобілізація; корекція порушень дихяння, метаболічних порушень,
порушень мікроциркуляції, гормональна терапія. Особливості реанімації при тромбозах,
тромбемболії та жировій емболії:вагосимпатична блокада, інфузія глюкозо новокаїнової
суміші,низькомолекулярних плазмозамінювачів. Показання до штучної вентиляції легенів.
Знеболювання в травматології та ортопедії. Анестезія в місці перелому, інфільтраційна
анестезія, футлярна анестезія, внутрішньовенна(внутрішньокісткова) регіональна
анестезія, проводникова анестезія нервовихсплетень і периферічних нервів,
спинномозкова, передуральна анестезія. Загальне обезболювання: внутрішньовенний
наркоз, масочний наркоз, ендотрахеальний наркоз. Особливості дитячої анестезіології.
Невідкладні стани в ортопедії та травматології: клініка, діагностика та лікування.
Ортопедія і травматологія дитячого віку. Вродженні захворювання опорно-руховогого апарату.

Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату дитини. Дитячий
травматизм: його види та профілактика. Особливості пошкоджень опорно-рухового
апарату у дітей. Діагностика та лікування пошкоджень опорно-рухового апарату у
дітей. Вроджена патологія опорно-рухового апарату. Вроджені захворювання шиї та
грудної клітки. Клініка діагностика, лікування вродженої мязевої кривошиї. Вроджені
захворювання і деформації верхньої кінцівки. Вродженні захворювання і деформації
нижніх кінцівок. Клініка, діагностика та раннє лікування. Вродженна патологія
кульшового суглобу: дисплазія та вроджений вивих стегна. Вроджені вади розвитку та
деформації хреба. Сколіотична хвороба: клініка, діагностика та лікування. Дитячий
церебральний параліч, хвороба Літля. Спастична геміплегія. Поліомієліт, стадії
захворювання та ортопедична профілактика деформацій. Акушерські паралічі.
Хондропатії та остеохондропатії.Системні захворювання скелета. Недосконалий
остеогенез, недосконалий хондрогенез. Гіперпарпаратиреоїдна остеодистрофія, хвороба
Педжета. Рахіт та рахітичні деформації кісток.
Клінічна топографічна анатомія і оперативна хірургія.
Топографічна анатомія та оперативна хірургія шиї. Топографічна анатомія та
оперативна хірургія верхніх кінцівок. Топографічна анатомія та оперативна хірургія
нижніх кінцівок. Топографічна анатомія та оперативна хірургія хребта. Топографічна
анатомія та оперативна хірургія тазу.
Ортопедична артрологія і ендопротезування.

Деформуючі артрози. Класифікація. Етіологія. Діагностика. Консервативне лікування.
Оперативне лікування і операції на м’яких тканях,остеотомії, артропластика,
артродези. Показання та вибір методу лікування. Коксартроз. Етіологія та патогенез.
Стадії перебігу захворювання. Клініко-рентгенологічна діагностика. Консервативне
лікування.
Оперативне
лікування:
артропластика,
остеотомії,
моделююча
артропластика зостеотомією стегнової кістки за М.І.Кулішем, артродез.
Ендопротезування кульшового суглобу. Методи фіксації ендопротезів. Види ендопротезів.
Техніка оперативного втучання при ендопротезу ванні. Гонартроз. Етіологія патогенез.
Стадії перебігу захворювання. Консервативне лікування. Оперативне лікування:
остеотомії, артропластика. Ендопротезування колінного суглобу. Методи фіксації
ендопротезів. Види ендопротезів.Техніка оперативного втучання при ендопротезуванні.
Ендопротезування ліктьового суглобу та дрібних суглобів.Ревматоїдний артрит.
Етіологія, патогенез. Клініко-анатомічні стадії. Діагностика. Консервативне лікування.
Хірургічні методи лікування:синовектомія, коригуючі операції..Ендопротезування при
ревматоїдному артриті. Подагричні артрити. Діагностика. Лікування.
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Тематичний план спеціальної підготовки з травматології та ортопедії
№ пп
модулів
1

Назва модулів

Кредити

Лекції

2

3

4

Семінарські
заняття
5

Практичні
заняття
6

Самостійна
робота
7

Разом
8

Н о р м а т и в н а ч а с т и н а (модулі зі спеціальної підготовки з травматології та ортопедії)
Модуль 9

Сучасні уявлення про ортопедію і травматологію як
наука. Організація ортопедо-травматологічної
допомоги. Загальні питання

9.1

Історія розвитку ортопедії і травматології.
Організація ортопедо-травматологічної допомоги.
Травматизм як соціально-економічна проблема.
Загальні питання травматології та ортопедії. Сучасні
засоби й методи діагностики та лікування ортопедотравматологічних хворих. Гіпсова техніка та
десмургія в травматології та ортопедії.
Методи обстеження і лікування травматологічних
хворих. Допоміжні методи обстеження апарату
опори і руху. Клінічна біомеханіка.

9.2

9.3

2

12

14

12

22

60

4

4

4

8

20

4

6

4

6

20

4

4

2

8

18

8

18

2
10

24

2
60

2

2

2

6

12

2

4

2

4

12

2

6

2

10

6

8

4

10

Модульний контроль (залік)
Модуль 10

Травматичні ушкодження опорно-рухового
апарату

10.1
10.2

Рани, термічні пошкодження, інфекційні ускладнення
при травмах.
Загальні відомості про переломи та вивихи.

10.3

Пошкодження верхніх кінцівок. Хірургія кисті.

10.4

Пошкодження нижніх кінцівок

10.5

Пошкодження хребта, тазу, грудної клітки. черепа.
Множинні переломи й поєднанні пошкодження.

10.6

2

4
2

4
2

Порушення процесу регенерації кісток. Кісткова і
шкірна пластика в травматології та ортопедії.
Ампутації кінцівок.

2

2

Модульний контроль (залік)
Модуль 11

Набуті захворювання опорно-рухового апарату

11.1

Гострі і хронічні неспецифічні захворювання кісток
і суглобів.

2

2
2

2

6
2

14

2

10

30

60

2

6

10

№ пп
модулів
1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

Назва модулів

Кредити

Лекції

2

3

4
2

Дегенеративно-дистрофічні й інші захворювання
кульшового і колінного суглобів.
Захворювання плечового, ліктьового і променевозапясткового суглобів.
Захворювання м'язів, сухожиль, суглобових сумок.
Статичні деформації стоп. Причини виникнення,
діагностика, лікування. Особливості ортопедичного
забезпечення при статичних деформаціях стоп.
Питання профілактики статичних деформацій
стоп. Захворювання гомілко-ступневого суглобу.
Переломи, що не зрослися, псевдоартрози.
Паралітичні деформації. Сколіоз, кіфоз

2

Семінарські
заняття
5
4

Практичні
заняття
6

Самостійна
робота
7
4

Разом

4

2

6

12

2

4
6

6
12

2

4

8

4

2

Модульний контроль (залік)
Модуль.12
12.1

Кісткова патологія та дегенеративні і
неспецифічні запальні захворювання кісток,
суглобів та хребта
Дегенеративно-дистрофічні
хвороби
хребта.
Остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз.

2
2

8
10

2

8

10

12

30

60

2

2

2

6

12

2

2

6

10

12.2

Запальні неспецифічні і специфічні хвороби хребта.
Хвороба Бехтєрєва. Остеомієліт хребта,
туберкульозний остит і ніші.

12.3

Запальні специфічні захворювання кісток та
суглобів. Кістково-суглобовий туберкульоз. Сифіліс
кісток та суглобів. Артропатії.
Кісткова онкологія. Пухлини кісток. Доброякісні та
злоякісні. Дистрофічні та атрофічні процеси в
кістках. Диспластичні процеси в кістках.

2

2

2

6

12

2

2

2

6

12

Остеомієліт. Гематогенний остеомієліт. Клінічні форми.
Діагностика й лікування. Хірургічне лікування
хронічного остеомієліту. Принципи комплексного
лікування остеомієліту.
Модульний контроль (залік)

2

2

2

6

12

12.4

12.5

2

2
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№ пп
модулів
1
Модуль 13

Назва модулів

Кредити

Лекції

2

3
2

Остеосинтез в травматології та ортопедії

13.1

Оперативні методи лікування в ортопедії та
травматології. Показання й протипоказання до
остеосинтезу. Види остеосинтезу. Сучасні методи
остеосинтезу.

13.2

Надкістковий остеосинтез: показання, проти покази.
Передопераційне планування. Техніка оперативних
втручань.
Внутрішньокістковий остеосинтез. Історія, сучасні
методи. Показання протипокази. Техніка оперативних
втручань.Післяопераційна реабілітація.

13.3
13.4

13.5

Компресійно-дистракційний остеосинтез в
травматології та ортопедії. Теоретичні питання
компресійно-дистракційного остеосинтезу.
Компресійно-дистракційний остеосинтез при
наслідках травм.
Характеристика металів, сплавів, конструкцій, що
вживаються як імплантат. Сучасні імпланти:
пластини, стержні, системи фіксації. Рекція
організму на імплант. Біосумісність імплантів.

Модульний контроль (залік)
Модуль 14 Основи МСЕ та реабілітації хворих з ортопедотравматологічною патологією
14.1
Загальні питання реабілітації. Методи медичної реа-

14.2

14.3

білітації. Лікувальна гімнастика, масаж.. Показання
та протипоказання. Фізіотерапевтичні методи
лікування, його види. Механотерапія.
Бальнеотерапія. Трудотерапія.
Тимчасова непрацездатність при травмах і
захворюваннях кістково-м’язової системи.
Інвалідність внаслідок травм і захворювань
кістково-м’язової системи.
Медична реабілітація хворих з набутими і
природженими захворюваннями опорно-рухового
апарата, з пошкодженнями кісток і суглобів, після

1

Практичні
заняття
6
10

Самостійна
робота
7
30

Разом

4
8

Семінарські
заняття
5
12

2

2

2

6

12

2

6

8

2

6

12

6

12

8
60

2

2

2

4

2

4

2

6

14

2

10

2
4

14

2
30

2

4

4

10

6

12

4

6

4

2

2

15

№ пп
модулів
1

Назва модулів

Кредити

Лекції

2

3

4

ампутації
верхньої
Протезування.
Модуль 15
15.1

і

нижньої

Разом нормативна складова
(модулі зі спеціальної підготовки з травматології та
ортопедії – модулі 9 – 15)

Модуль 16
16.1

16.2
16.3
16.4
16.5

16.6
Модуль 17
17.1

Практичні
заняття
6

Самостійна
робота
7

Разом

2
4
4

20
20

2
24
24

60

170

354

30
6

60
12

6

8

2

6

12

2

4
4

8
8

4

8

кінцівок.

Модульний контроль (залік)
Підготовка статті
Підготовка статті в науковому виданні, яке включене до
міжнародної наукометричної бази Scopusта консультації

Варіативна

Семінарські
заняття
5

1

12

44

80

ч а с т и н а (модулі зі спеціальної підготовки з травматології та ортопедії на вибір)

Анестезіологія і реанімація та невідкладні стани.

2

Основні принципи та методи реанімації при
пошкодженнях. Інфузійна терапія, новокаїнові
блокади, імобілізація; корекція порушень дихяння,
метаболічних порушень, порушень мікроциркуляції,
гормональна терапія.
Інтенсивна
терапія
травматологічних
і
ортопедичних хворих
Реанімація при критичних станах у
травматологічних і ортопедичних хворих.
Коматозні стани
Загальне обезболювання: внутрішньовенний наркоз,
масочний наркоз,ендотрахеальний
наркоз.Інгаляційна анестезія.
Особливості дитячої анестезіології та реанімації.
Модульний контроль (залік)
Ортопедія і травматологія дитячого віку. Вродженні
захворювання опорно-руховогого апарату

Загальні питання травматології та ортопедії.
Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового

8
2

12
2

10
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
14

2
2
10

30

10
2
60

6
2

2

2

4

10
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№ пп
модулів
1

Назва модулів

Кредити

Лекції

2

3

4

Семінарські
заняття
5

Практичні
заняття
6

Самостійна
робота
7

Разом
8

апарату дитини. Дитячий травматизм: його види та
профілактика. Особливості пошкоджень опорнорухового апарату у дітей. Діагностика та лікування.
17.2

Вродженні захворювання шиї, грудної клітки. Кривошия.

2

4

6

17.3

Вродженні захворювання та деформації хребта.
Сколіотична хвороба.
Вродженні захворювання й деформації верхніх та нижніх
кінцівок.
Вродженна патологія кульшового суглобу. Дисплазія та
вроджений вивих стегна.
Системні захворювання скелета. Недосконалий
остеогенез, недосконалий хондрогенез.
Дитячий церебральний параліч . Поліомієліт та лікування
його наслідків. Акушерський параліч.
Хондропатії. Остеохондропатії. Рахіт та рахітоподібні
захворювання.
Модульний контроль (залік)

2

4

6

2

4

6

2

4

10

2

4

8

2

4

6

2

4

30

2
60

2

4
6

10
8

2

4

8

17.4
17.5
17.6
17.7
17.8

Модуль 18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
Модуль 19
19.1

Клінічна топографічна анатомія і оперативна
хірургія
Топографічна анатомія та оперативна хірургія шиї
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
верхніх кінцівок.
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
нижніх кінцівок.
Топографічна анатомія та оперативна хірургія
хребта.
Топографічна анатомія та оперативна хірургія тазу.
Оперативні доступи до кісток та суглобів.
Модульний контроль (залік)
Ортопедична артрологія і ендопротезування
Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів.
Оперативне лікування.

2

2

2
2
2

2

8

10

2

2
2

2

2

2
12

2

2

2

6

12

2

2
2

6
4

4
2

12
2

2
2
2
14
2

12
8
2
60
12

30
6
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№ пп
модулів
1
19.2

Назва модулів
2
Коксартроз. Ендопротезування кульшового суглобу.

19.3
19.4
19.5
19.6

Кредити

Лекції

Семінарські
заняття
5
2

Практичні
заняття
6
2

Самостійна
робота
7
4

Разом

3

4
2

Гонартроз. Ендопротезування колінного суглобу.

2

2

6

10

Ендопротезування ліктьового суглобу.
Ендопротезування дрібних суглобів( пальців рук, ніг).
Ревматоїдний артит, подагра. Оперативне лікування.
Ендопротезування при ревматоїдному артриті.
Модульний контроль (залік)
Разом годин - варіативна частина
(2 модулі зі спеціальної підготовки з травматології та
ортопедії на вибір)
Заключна атестація з травматології та ортопедії
( іспит)
Всього г о д и н - з травматології та ортопедії

2
2
2

2
2
2

6
4
4

10
8
8

60

2
120

2
4

60

6
16

250

8
10

6
230

480
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Організація навчального процесу
Організація навчального процесу здійснюється згідно з календарним планом.
Навчальний процес організовується шляхом очно-заочної форми і поєднує в собі
аудиторне і самостійне навчання. Аудиторні заняття передбачають лекційний курс,
семінарські та практичні заняття, окремі з яких можуть проводитися у вигляді круглих
столів, дискусій, ділових ігор, моделювання.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
1. Ноутбук Asus, мультимедійний проектор NEC NP29LP (рік введення в
експлуатацію 2016 – 1 шт.).
2. Інформаційний ресурс: навчально-методична література
3. Томограф комп’ютерний “Somatom go. TOP@128sl (SIEMENS Healthineers) (2020
р.)
4. Апарат рентгенiвський Bucky Diagnost FS в компл. (2008 р.)
5. Цифровий рентгенхірургічний апарат типу С-дуга SYMBOL 5R9 (2017 р.)
Перелік компетентностей
Здобувач наукового ступеня "Доктор філософії" з наукових спеціальностей "Медичні
науки" повинен отримати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в
галузі науково-дослідної й професійної діяльності і на межі предметних галузей та вміння
критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та складні ідеї, розробляти та
реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики і
розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.
Вимогами до комунікативних можливостей доктора філософії є спілкування в
діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі
наукової та професійної діяльності.
Здобувач наукового ступеня "Доктор філософії" із спеціальної підготовки з
ортопедія і травматологія повинен:
1. В рамках компетенції "Знання": володіння осмисленою та засвоєною науковою
інформацією, що є основою усвідомленої, цілеспрямованої діяльності, емпіричними
(фактологічними) і теоретичними (концептуальними, методологічними) знаннями в сфері
ортопедії і травматології; основи законодавства і охорони здоров'я, директивні документи
які регламентують діяльність ортопедо-травматологічну допомогу населенню України;
організаційну структуру ортопедо-травматологічної служби, функціональні напрямки її
діяльності; проведення аналізу основних показників
діяльності ортопедотравматологічного відділення; особливості роботи лікаря ортопеда-травматолога в
надзвичайних умовах; анатомію та фізіологію опорно-рухового апарату; причини
виникнення патологічних процесів опорно-рухового апарату, патогенез та клінічні прояви
хвороби; загальні і спеціальні клінічні методи обстеження ортопедично-травматологічних
хворих та потерпілих; питання асептики та антисептики в травматології та ортопедії;
принципи та засоби знеболення в травматології та ортопедії; клінічні симптоми
пошкодження опорно-рухового апарата в різних вікових періодах; діагностика та
лікування; клінічні симптоми ортопедичних захворювань, діагностику, лікування,
профілактику; принципи підготовки ортопедо-травматологічних хворих до операції,
ведення післяопераційного періоду;варіанти сучасних методик малоінвазивних втручань,
що використовубться для діагностики та лікування;диференційну діагностику травм
опорно-рухового апарату; медичну реабілітацію ортопедичних хворих, хворих з
переломами і пошкодженнями опорно-рухового апарату; обладнання палат ортопедо-

травматологічного відділення, перев'язочної, операційної поліклінічного кабінету; техніку
безпеки під час роботи з електроапаратурою і хірургічними інструментами під час
виконання операції;експертизу тимчасової непрацездатності ортопедо-травматологічних
пацієнтів; питання організації і проведення диспансеризації ортопедо-травматологічних
хворих; постановку і проведення санітарно-просвітної роботи серед хворих стаціонару і
поліклініки шляхом індивідуальних бесід, лекцій, семінарів та ін.; підходи до управління
якістю медичної допомоги, етичні принципи, які застосовуються до сфери проведення
наукового дослідження.
2. В рамках компетенції "Уміння":застосовування знань отриманих когнітивних
(інтелектуально-творчих) та практичних (на основі майстерності з використанням
сучасних методів, матеріалів, інструкцій) в результаті проходження освітньо-наукової
програми та розв’язання задач і проблем,продукування нових ідей, проведення власного
наукового дослідження, зокрема щодо визначення стратегічних цілей і завдань розвитку
ортопедії і травматології; уміння використовувати і впроваджувати сучасні засоби й
методи консервативного та оперативного лікування ортопедичної та травматологічної
патології, зокрема малоінвазових оперативних технологій в діагностиці та лікуванні
ортопедо-травматологічної патології;провести сучасну діагностику; оцінити ризик
операції у конкретного пацієнта й вибрати найбільш раціональний спосіб лікування;
виконувати основний набір оперативних методик, які сьогодні використовуються в
лікуванні травм та ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату;
3. В рамках компетенції "Комунікація":знання правил ділового етикету, усної та
письмової презентації результатів дослідження, підготовки та проведення навчальних
занять (педагогічною діяльністю), управління науковими проектами та/або написання
пропозицій на фінансування наукових досліджень тощо, спілкування в діалоговому
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю, у т.ч.використання і
критичного відношення до теоретичних положень, методик,аргументацію для захисту
дослідницької позиції по відношенню до інших досліджень.
4.
В рамках компетенції "Автономність і відповідальність": активне
оволодіння методологією і методами наукового аналізу, ініціювання використання
отриманих результатів наукового дослідження, впровадження змін, удосконалених
процесів, процедур, стандартів та вимог, нових інформаційних та медичних технологій в
сферу травматології та ортопедії; обґрунтування пріоритетних напрямів профілактики,
підвищення ефективності та якості медичної допомоги; використання та розвиток
особистих практичних та організаційних здібностей в лікуванні ортопедотравматологічних пацієнтів.
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Контрольні заходи
Форми поточного та підсумкового (модульного) контролю
Систематичний контроль є дієвим способом зміцнення знань, навичок і вмінь,
важливим засобом управління процесом засвоєння навчального матеріалу.
Методи контролю: усний (усне опитування), письмовий (письмові роботи),
тестовий, методи самоконтролю та самоперевірки.
Форми контролю: індивідуальна перевірка, фронтальна перевірка.
Види контролю: поточний і підсумковий (модульний) контроль.
Поточний і підсумковий (модульний) контроль оцінювання результатів навчання
здійснюється за напрямками:
– перевірка й оцінювання знань та умінь під час практичних занять;
– тематична перевірка й оцінювання засвоєння певного фрагменту змісту освіти;
– перевірка роботи з першоджерелами, виконання самостійної роботи;
– перевірка і оцінювання виконання індивідуального завдання;
– проведення поточного модульного контролю;
– проведення підсумкового контролю й оцінювання (залік).
Поточний контроль і оцінювання результатів навчання здійснюється під час
проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння теоретичних знань,
рівня сформованості компетентностей.
Поточний контроль здійснюється за наступними критеріями:
– мотивація, активність та результативність роботи протягом навчання;
– своєчасність та якість виконання поточних завдань;
– виконання завдань для самостійного опрацювання;
– якість виконання письмових поточних контрольних робіт, усних відповідей на
семінарських та практичних заняттях, доповідей, рефератів, аналітичних довідок.
Крім вказаних вище критеріїв, можуть встановлюватися і інші у відповідності до
цієї програми.
Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання різних
видів домашніх завдань, включаючи розрахунково-графічні роботи.
Лекції, семінарські заняття та консультації розглядаються як необхідні форми допомоги
аспірантам у їх самостійній роботі, яка виступає основним методом оволодіння знаннями
в сфері соціальної медицини.
Активна, системна робота аспірантів (здобувачів) на семінарських заняттях,
відвідування лекцій та якість опублікованих статтей враховуються при складанні іспиту.
Також оцінюються індивідуальні досягнення, навики самооцінки, здібності до самоосвіти
і саморозвитку, вміння і навики, комунікативні здібності для роботи в команді.
Заключна атестація
До заключної атестації допускаються особи, які повністю виконали навчальний
план і програму освітньої частини освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії з певної спеціальності, склали підсумковий (модульний) контроль за програмою
кожного модуля. Заключний контроль здійснюється у формі іспиту.
Організація іспиту і критерії оцінки теоретичної та практичної підготовки
Іспит проводиться у три етапи:
На першому етапі проводиться тестовий контроль, де завдання включають всі
розділи програми підготовки доктора філософії.
В рамках іспиту можуть використовуватись різні типи та рівні тестових завдань на
паперовому та електронному носіях. База даних завдань підлягає оновленню щороку.
21

Критерії оцінки знань та вмінь. Результати виконання оцінюються у відсотках
виконаних та невиконаних тестових завдань, де "Відмінно" – 90-100%, "Добре" – 75-89%
та "Задовільно" – 60-74%.
На другому етапі іспитуоцінюється рівень володіння аспірантом (здобувачем)
практичними вміннями (навичками), які мають відповідати вимогам програми і
навчального плану. Оцінювання проводиться у формі захисту реферату (для спеціальності
«соціальна медицина»), або в тренажерних класах, лікарських кабінетах, маніпуляційних,
операційних (для клінічних спеціальностей), що оцінюється за системою "Відмінно",
"Добре"та "Задовільно".
Під час третього етапу проводиться співбесіда членів екзаменаційної комісії з
особою, що атестується, де оцінюється здатність слухача використовувати отримані
упродовж навчання знання, вміння та практичні навички для вирішення професійних
завдань. Результати співбесіди оцінюються за системою "Відмінно", "Добре"та
"Задовільно".
Для оцінювання рівня підготовки слухача за результатами співбесіди з
урахуванням підсумків попередніх етапів іспиту використовуються такі критерії:
Оцінка ''Відмінно'' ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу,
опрацювання рекомендованої літератури, вміння використовувати набуті знання для
виконання конкретних практичних завдань, розв’язання ситуацій. Відповіді на всі питання
білету, додаткові питання і питання з реферату повинні мати вичерпний характер.
Оцінка ''Добре'' ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне
вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання
практичних задач. Оцінка ставиться за умови виконання всіх вимог, які передбачено для
оцінки “відмінно”, при наявності незначних помилок.
Оцінка ''Задовільно'' ставиться за часткове, неповне засвоєння програмного
матеріалу та недостатнє вміння у розв’язанні практичних задач. Оцінка ставиться за
умови, якщо завдання в основному виконане та мету завдання досягнуто, й аспірант у
відповідях продемонстрував розуміння основних положень передбаченого прогамою
матеріалу.
Звітними документами про складання іспиту є опублікована у науковому виданні
стаття і протокол з результатами іспиту.
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Наукова програма
(підготовка дисертаційної наукової роботи на здобуття наукового ступеня доктора
філософії з медицини зі спеціальності " Травматологія та ортопедія")
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка доктора філософії
передбачає проведення особою, що здобуває третій (освітньо-науковий) ступінь вищої
освіти, власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.
Аспіранти (здобувачі ступеня доктора філософії) виконують наукові дослідження
згідно з індивідуальним планом наукової роботи, який затверджується вченою радою не
пізніше ніж через 3 місяці після вступу здобувача наукового ступеня в аспірантуру до
вищого навчального закладу (наукової установи).
Індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, який розробляється
на основі освітньо-наукової (наукової) програми та використовується для оцінювання
успішності виконання запланованої наукової роботи. Індивідуальний план наукової
роботи повинен завершуватися захистом дисертації або наукових результатів (монографії,
сукупності статей) у спеціалізованій вченій раді.
Для офіційного планування дисертаційного дослідження до вченої ради вищого
навчального закладу (наукової установи), який (яка) має ліцензовану МОН України
освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності,
необхідно підготувати і подати в установленому порядку зазначені нижче документи і
матеріали:
-

-

заява здобувача на им'я керівника вищого навчального закладу (наукової
установи);
клопотання (письмова згода) наукового керівника;
реєстраційна карта за формою УкрІНТЕІ - 3 прим.;
розширена анотація дисертаційного дослідження, що планується - 2 прим.;
рецензії на розширену анотацію анотацію від двох
учених-спеціалістів з
відповідної наукової спеціальності, які мають досвід наукових досліджень з
проблеми (напряму), що планує вивчати дисертант - 2 прим.;
календарний план виконання дисертації - 2 прим.;
звіт
про
проведені
науково-інформаційні
та
патентні
дослідження у відповідності до ДСТУ 3575-97 - 2 прим.;
висновок комісії з питань етики про можливість планування дослідження (якщо
робота буде виконуватися на клінічному матеріалі) - 1 прим.;
анкета здобувача наукового степеня - 1 прим.;
характеристика-рекомендація з місця постійної роботи - 1 прим.;
особистий листок обліку кадрів з фотографією, засвідчений відділом кадрів за
місцем роботи - 1 прим.;
копія диплому про закінчення вищого навчального закладу, засвідчена відділом
кадрів за місцем роботи - 1 прим.;
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-

копія посвідчення про кваліфікаційну категорію з лікарської спеціальності,
засвідчена відділом кадрів за місцем роботи - 1 прим.;
список опублікованих наукових праць, засвідчений відділом кадрів за місцем
роботи - 1 прим.

Розширена анотація дисертаційної роботи, що планується, передбачає висвітлення
різних аспектів наукового дослідження.
Розширена анотація
дисертаційної науково-дослідної роботи, що планується

(схема)

1. Тема дисертаційного дослідження________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. УДК:___________________________________________________________________

3. Назва і шифр наукової спеціальності__________________________________
4. Прізвище,ім’я
та
по-батькові
виконавця
(дисертанта)______________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________
6. Науковий керівник (прізвище, ім’я та по-батькові, місце роботи, посада, науковий
ступінь,
звання)___________________________________________________________________

вчене

___________________________________________________________________
7. Науковий відділ (кафедра)__________________________________________
8. Терміни виконання дисертаційного дослідження:
з(місяць, рік)_________по(місяць, рік)______________
9. Установа (заклад), у якій (якому) виконуватиметься дисертаційна робота:
__________________________________________________________________
10. Тема запланованої НДР наукового відділу (кафедри) та номер її державної
реєстрації__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Керівник НДР наукового відділу (кафедри)(прізвище, ініціали, посада, науковий
ступінь, вчене звання)_____________________________________________________
12. Завідувач наукового відділу (кафедри)(прізвище, ініціали, посада, науковий
ступінь, вчене звання)_____________________________________________________

13. Тема

дисертаційного
дослідження
охороноспроможна
(чи
неохороноспроможна)_______________________________________________
14. Інформаційний та патентний пошук(зазначити країни та глибину пошуку)
_______________________________________________________________________

15. Актуальність проблеми та обгрунтування необхідності дисертаційного
наукового
дослідження,
що
планується______________________________________________________________
___________________________________________

16. Мета дослідження _________________________________________________
17. Завдання дослідження_______________________________________________
__________________________________________________________________
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18. Об’єкт та обсяги дослідження, групи порівняння_______________________
__________________________________________________________________
19. Предмет
дослідження________________________________________________
__________________________________________________________________
20. Методи
дослідження_________________________________________________
_________________________________________________________________
21. Зміст дисертаційного дослідження___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

22. Медична і вимірювальна апаратура, лікарські препарати, які будуть
використовуватися_____________________________________________________
________________________________________________________________
23. Річні етапи дослідження(назви кожного етапу із зазначенням обсягу
дослідження)
________________________________________________________________________

24. Наукова

новизна
дослідження_________________________________________
__________________________________________________________________
25. Інноваційність дослідження: заявок на отримання патентів на винаходи-___;
заявок на отримання патентів на корисні моделі-___; заявок на отримання патентів
на промислові зразки - ___.
26. Очікувані результати(конкретно із зазначенням соціальної, медичної та (при
можливості) економічної ефективності)_____________________________________
_______________________________________________________________________

27. Практичне

значення
результатів
дисертаційного
дослідження______________
__________________________________________________________________
28. Форми впровадження:методичних рекомендацій з грифом МОЗ України - ___;
інформаційних листів з грифом МОЗ України - ___; пропозицій доПорядку формування
та використання наукової (науково-технічної) продукції призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я - ___; монографій - ___;статей у
спеціальних виданнях, які входять до наукометричної бази даних- ___; виступів на
наукових форумах -___.
29. Можлива сфера застосування(зазначити рівні медичної допомоги, типи закладів
охорони
здоров’я
та
спеціалізацію
структурних
підрозділів
цих
закладів)________________________________________________________________
30. Календарний план виконання(по роках і поквартально)_____________________
_______________________________________________________________________

31. Обсяг

проведених
досліджень
на
момент
планування
роботи___________________________________________________________
Виконавець (дисертант)(підпис)
(ініціали, прізвище)
Науковий керівник
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Завідувач наукового відділу (кафедри)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Керівник НДР наукового відділу (кафедри) (підпис)
(ініціали, прізвище)
Метролог
(підпис)
(ініціали, прізвище)
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інформаційну роботу
Патентознавець
Відповідальний за методики

(підпис)
(підпис)
(підпис)

(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

Примітка:До розширеної анотації додаються:
 перелік засобів вимірювань та наукових методів, які будуть використані в
процесі виконання дисертації (метрологічна довідка (у 2 прим.);
 витяг з протоколу наукової наради наукового відділу (кафедри) про розгляд
матеріалів з планування дисертації.

Після затвердження Вченою радою наукової установи (вищого навчального
закладу) за місцем виконання дисертаційної роботи теми дисертаційного
дослідження, термінів його виконання та наукового керівника видається
відповідний наказ по установі (навчальному закладу). Оформляється тематична
карта дисертаційного дослідження, яка засвідчується підписами директора
(ректора), інших посадових осіб та печаткою. Структура тематичної карти є
аналогічною структурі розширеної анотації. Однак більш детально висвітлюється
зміст дослідження, етапи його виконання та календарний план. Розділ
«Актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання дисертаційної
роботи» скорочується до мінімуму.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою
вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та
публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою
працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого
рукопису або опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація
повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або
експериментальні результати, наукові положення, а також характеризуватися
єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку.
До дисертації, що містить науково-прикладні результати, повинні додаватися
документи, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем
результатів – впровадження в медичну практику, достатню дослідно-практичну
перевірку, отримання нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги
запропонованих технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, а до дисертації, що
містить теоретичні наукові результати, - рекомендації щодо їх використання.
Дисертація виконується з галузі науки та за науковою спеціальністю відповідно
до переліку, який затверджує МОН, і повинна відповідати паспорту наукової
спеціальності, затвердженому МОН.
Теми дисертацій пов’язуються, як правило, з основними науково-дослідними
роботами, що виконуються вищими навчальними закладами або науковими
установами і затверджуються вченими радами для кожного здобувача окремо з
одночасним призначенням наукового консультанта в разі підготовки докторської
дисертації чи наукового керівника в разі підготовки дисертації на здобуття
наукового ступнея доктора філософії.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії повинна містити
нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які
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розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі
науки.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального
закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових
досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на
вибір спеціалізованої вченої ради.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності «соціальна медицина» за своїм змістом має відповідати паспорту
спеціальності 14.02.21 – травматологія та ортопедія, який затверджується в
установленому порядку.
Цим документом регламентовані формула наукової спеціальності
«травматологія та ортопедія» і напрямки наукових досліджень.
1. Формула спеціальності:
Травматологія й ортопедія займаються вивченням травми та її наслідків, вродженими й
набутими захворюваннями та вадами опорно-рухового апарату.
2. Напрямки досліджень:
2.1. Репаративна регенерація при пошкодженнях і захворюваннях
опорно-рухової системи.
2.2. Біомеханіка та патофізіологія опорно-рухової системи.
2.3. Адаптаційні та компенсаторні зміни в опорно-руховому
апараті.
2.4. Сучасні методи діагностики в травматології та ортопедії.
2.5. Дитяча ортопедія.
2.6. Закриті та відкриті пошкодження кісток, суглобів, миски
та хребта.
2.7. Політравма.
2.8. Спортивна травматологія.
2.9. Остеосинтез в травматології й ортопедії.
2.10. Мікрохірургія в травматології й ортопедії.
2.11. Пошкодження та захворювання м'язів, сухожилок, зв'язок.
2.12. Пошкодження судин і нервів при травмах.
2.13. Діагностична й оперативна артроскопія.
2.15. Запальні процеси кісток, суглобів і хребта.
2.16. Остеодистрофії, фіброзна дисплазія.
2.17. Остеопороз.
2.18. Ендопротезування суглобів.
2.19. Ампутації, протезування кінцівок.
2.20. Нові матеріали в травматології й ортопедії.
2.21. Реабілітація в травматології й ортопедії.
2.22. Ортопедична онкологія.
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Планування і організація виконання дисертаційного наукового дослідження
Весь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді
такої логічної схеми :
1) обґрунтування актуальності обраної теми;
2) постановка мети і конкретних завдань дослідження;
3) визначення об'єкта і предмета дослідження;
4) вибір методів (методики) проведення дослідження;
5) опис процесу дослідження;
6) обговорення результатів дослідження;
7) формулювання висновків і оцінка одержаних результатів.
Обґрунтування актуальності обраної теми — початковий етап будь-якого
дослідження. Стосовно дисертації поняття "актуальність" має одну особливість,
оскільки вона є кваліфікаційною працею, і те, як її автор уміє обрати тему і
наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та
соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну
підготовленість.
Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії є підготовка та публікація не менше однієї статті в науковому виданні,
яке включене до міжнародної наукометричної бази Scopus/Web of Science (або до
іншої міжнародної бази, визначеної для окремої спеціальності Науковометодичною радою центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на
підставі подання відповідної науково-методичної комісії).
Виконання календарного плану дисертаційного дослідження, дотримання
вимог тематичної карти регулярно контролюється. Дисертант щорічно звітує про
хід виконання дисертаційного дослідження на наукових нарадах наукового відділу
(кафедри), засіданнях Вченої ради (Науково-методичної ради).
Процес вступу до аспірантури та організація навчання та атестація
(присудження наукових ступенів) регламентується Законами України «Про вищу
освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», постановами Кабінету
Міністрів України та нормативними документами МОН України та МОЗ України.
Фінансування здійснюється за рахунок Державного бюджету та за кошти фізичних
і юридичних осіб.
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Вимоги до оформлення дисертації
Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально
підготовленого рукопису в твердій обкладинці.
Вимоги до змісту дисертації. Титульний аркуш дисертації містить:
найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана
дисертація; прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації; шифр
і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач;
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і
(або) консультанта; місто і рік. На титульному аркуші дисертації обов'язково
зазначається «На правах рукопису» та гриф обмеження поширення відомостей (за
потреби). Зміст подають на початку дисертації з найменуваннями та номерами
початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають
заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків,
списку використаної літератури та ін. Перелік умовних позначень, символів,
одиниць, скорочень і термінів (за потреби). Якщо в дисертації вжито специфічну
термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке
інше, то їх перелік може бути поданий у дисертації окремим списком, котрий
розміщують перед вступом. Перелік друкують двома колонками, в яких ліворуч за
абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч — їх детальну розшифровку.
Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше
повторюються менше ніж тричі, перелік не складають, а їх розшифровку наводять
у тексті при першому згадуванні.
Вступрозкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість,
підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення
дослідження. Далі у вступі подають загальну характеристику дисертації в такій
послідовності. Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з
відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) чітко, аргументовано
обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі
науки чи виробництва, особливо на користь України. Зв'язок роботи з науковими
програмами, планами, темами. Стисло викладають зв'язок обраного напрямку
досліджень із планами організації, де виконана робота, а також із галузевими та
(або) державними планами і програмами. Обов'язково зазначається номер
державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання
дисертаційної роботи, а також роль автора у виконанні цих науково-дослідних
робіт.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи тісно переплітається з назвою
дисертації (але її не дублює) і повинна чітко вказувати, що саме розв'язується в
дисертації: на об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або
явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Предмет
дослідженняміститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії
наукового процесу співвідносятьбся між собою як загальне і часткове. В
об’єктівиділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме предмет
дослідження змістовно визначає тему (назву) дисертаційної роботи.
Методи дослідження. Подається перелік використаних методів
дослідження. Вибрані методи мають бути адекватними поставленим завданням для
досягнення мети і повинні забезпечити достовірність отриманих результатів і
висновків.
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Наукова новизна одержаних результатів. Лаконічно викладають нові
наукові положення (рішення), запропоновані здобувачем особисто. Необхідно
показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь
новизни (вперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток). Кожне
наукове положення чітко формулюється, при цьому виокремлюється його основна
сутність і показується рівень досягнутої при цьому новизни. Сформульоване
наукове положення повинно читатися і сприйматися зрозуміло і однозначно (без
нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та
уточнень). Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є
теоретичною основою (фундаментом) розв'язаної в дисертації наукової задачі або
наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
рекомендацій. Достовірність підтверджується верифікацією.
Практичне значення одержаних результатів. У дисертації, котра має
теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів
досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації з прикладним
значенням — висвітлюються результати практичного застосування отриманих
результатів або рекомендації щодо їх використання.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації. Зазначається, на яких наукових з'їздах,
конференціях, симпозіумах, нарадах висвітлено результати досліджень, включених
до дисертації. Публікації. Вказується, у скількох монографіях, статтях у наукових
журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських
свідоцтвах опубліковані результати дисертації.
Основна частина дисертації складається з розділів, підрозділів, пунктів,
підпунктів. Кожен розділ починаєтьсяз нової сторінки. Основному тексту кожного
розділу може передувати передмова зі стислим описом обраного напрямку й
обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу
формулюються висновки із лаконічним викладом наведених у розділі наукових і
практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від незначних
подробиць. У розділах основної частини подаються: огляд літератури за темою і
вибір напрямків досліджень; виклад загальної методики і основних методів
досліджень; експериментальну частину і методику досліджень; проведені
теоретичні і (або) експериментальні дослідження; аналіз і узагальнення результатів
досліджень.
В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової
думки зі своєї проблеми. Стисло, критично висвітливши роботи попередників,
здобувач повинен назвати питання, котрі залишилися невирішеними і, отже,
визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Цей розділ закінчується коротким
резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний
обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини
дисертації.
У другому розділі, як правило, обґрунтовується вибір напрямку досліджень,
наводяться методи розв'язання задач і їх порівняльні оцінки, розробляється
загальна методика проведення дисертаційних досліджень. Теоретичні роботи
спрямовують на розкриття методів розрахунків, гіпотез, які розглядають, прикладні
— на обгрунтування розроблених технологій, методів, методик та шляхи їх
впровадження в практику.
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Наступні розділи присвячуються вичерпному і повному викладу результатів
власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку
проблеми. Дається оцінка повноти розв'язання поставлених завдань, достовірності
отриманих результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними
результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обгрунтування потреби у додаткових
дослідженнях, негативних результатів, котрі визначають необхідність припинення
подальших досліджень. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї,
чітко визначеній автором.
У висновкахвикладаються найважливіші наукові та практичні результати,
отримані в дисертаційному дослідженні. Перший пункт висновків має дати стислу
оцінку стану питання. Потім у висновках розкривають методи вирішення
поставленої в дисертації наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз,
порівняння з відомими (розповсюдженими, традиційними), наголошують на
якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують їх
достовірність.
Далі даються практичні рекомендації, у яких висвітлюються конкретні
вказівки (поради) лікарям для впровадження результатів дослідження в практику.
Список використаних джерелформується одним із таких способів: у
порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів
або заголовків; у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних
і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну
інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”; ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація.
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та
правила”; ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації
(ГОСТ 7.88–2003, MOD)”; ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і
словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”; ГОСТ Р 7.0.12–2011
“СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила”; ГОСТ 7.11–2004 “СИБИД. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом
описании”.
У разі потреби для повноти сприйняття дисертації до додатків можна
включити допоміжний матеріал.
Правила оформлення дисертації.
Дисертація на правах рукопису оформляється відповідно до державних
стандартів України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.
Структура і правила оформлення», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація,
Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та
правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение
слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ ГОСТ 6095:2009
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила
скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003,MOD),
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ДСТУ 7093:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих
іноземними європейськими мовами».
Дисертація друкується на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу
формату А4 (210x297 мм) через два міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на
сторінці). Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.
Усі примірники дисертації повинні бути ідентичними. За умови
використання здобувачем копіювальної техніки ідентичність усіх примірників
дисертації засвідчує спеціалізована вчена рада.
Обсяг дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії становить
100-150 сторінок або 4,5 - 7 авторських аркушів. Текст дисертації друкується із
дотриманням полів: лівого — не менше 20 мм, правого — не менше 10 мм,
верхнього — не менше 20 мм, нижнього — не менше 20 мм. Шрифт друку повинен
бути чітким з однаковою щільністю тексту, колір - чорний середньої жирності.
Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або
більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.
В кінці таким чином надрукованого заголовка ставиться крапка. Відстань між
заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4
інтервалам. Кожна структурна частина дисертації починається з нової сторінки. До
загального обсягу дисертації, не входять додатки, список використаних джерел,
таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.Всі сторінки
зазначених елементів дисертації підлягають нумерації на загальних засадах.
Присудження наукового ступеня доктора філософії з медицини
зі спеціальності «травматології та ортопедії»
Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії, результатом якої
є присудження йому наукового ступеня доктора філософії з конкретної наукової
спеціальності, здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про наукову та
науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів
України, якою затверджено Порядок присудження наукових ступенів.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою
вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та
публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
До захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії допускаються
особи, які повністю виконали освітньо-наукову програму підготовки доктора
філософії та індивідуальний план (зокрема, успішно склали іспити зі спеціальності,
філософії та іноземної мови) і завершили виконання запланованої дисертаційної
наукової роботи та опублікували основні положення результатів власних
досліджень у спеціалізованих наукових виданнях.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального
закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових
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досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на
вибір спеціалізованої вченої ради.
До захисту допускаються дисертації, виконані здобувачем наукового ступеня
самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації академічного плагіату є
підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.
Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, а також відгуки
опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих
навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.
Процес атестації прочинається з попередньої експертизи дисертації,
первинної наукової документації та висвітлення основних положень дисертації у
спеціалізованих наукових виданнях в установі (навчальному закладі), у якій
(якому) виконувалася робота.
На підставі заяви здобувача та відгука наукового керівника роботи видається
наказ по науковій установі (вищому навчальному закладу) за місцем виконання
дисертації (або прикріплення дисертанта), яким створюється комісія компетентних
учених, що здійснює перевірку первинної наукової документації, визначає
відповідність дисертації нормативним вимогам та повноту опублікування
доведених дисертантом наукових положень у фахових наукових виданнях,
рекомендованих МОН України для публікації матеріалів дисертаційних робіт.
Призначаються рецензенти і дата апробації дисертації. На підставі результатів
апробації дисертації приймається висновок про наукову та практичну цінність її
результатів, який підписується керівником наукової установи (вищого навчального
закладу) і скріплюється печаткою.
Після успішного проведення первинної експертизи дисертації (апробації) в
науковій установі (вищому навчальному закладі) за місцем її виконання дисертація
разом із пакетом документів (згідно переліку) подається до спеціалізованиї ради
для офіційного захисту. Порядок розгляду дисертації у спеціалізованій раді
регламентований відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Особі, якій спеціалізованою радою присуджено науковий ступінь доктора
філософіївидається диплом доктора філософії державного зразка. В ньому
зазначаються назва вищого навчального закладу (наукової установи), в якому
здійснювалася підготовка, назва вищого навчального закладу (наукової установи),
у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення
(дисертація), а також назва кваліфікації, що складається з інформації про здобутий
особою науковий ступінь, галузь знань та спеціальність.
В науковій програмі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософії з медицини зі спеціальності «соціальна медицина» зазначаються
конкретні відомості про дисертанта, тему дисертації (з її обґрунтуванням), терміни
виконання, наукового керівника та посадових осіб, мету і завдання роботи, об’єкт,
предмет та обсяги і методи дослідження, наукову новизну і практичне значення,
детальний календарний план її виконання, апробацію та впровадження в медичну
практику очікуваних результатів.
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