
НАУКОВА СКЛАДОВА 

 

 

 

Наукова 

діяльність 

Обсяг робіт Терміни 

виконання 

Контрольні 

заходи 

Відповідальність 

1 2 3 4 5 

І рік навчання 

Написання 

Докторського 

проекту 

 

Презентація розширеного 

тексту Докторського 

проекту, який включає: 

 

конкретизований опис 

запропонованої теми 

дисертаційного 

дослідження;  

аргументацію 

актуальності теми; 

виклад невирішених 

питань, що предбачається 

дослідити; 

критичний огляд 

літератури, яка 

стосується тематики 

потенційної дисертації; 

аргументований виклад 

потенційної наукової 

новизни результатів 

дослідження; 

опис методології та 

методу дослідження та 

аргументація їх вибору; 

конкретизований 

календарний план 

подальшої дослідницької 

роботи; 

опис та аргументація 

потенційних ризиків 

та/або обмежень. 

Листопад-

лютий 

поточного 

навчального 

року 

 

Затвердження 

теми 

дисертації 

вченою радою 

ДУ «ІН 

НАМН» та 

Проблемною 

комісією 

НАМН 

 

Профілюючий 

науковий відділ, 

відділ науково-

організаційної та 

патентно-

ліцензійної 

роботи ДУ «ІН 

НАМН», 

науковий 

керівник 

Дослідження за 

темою 

дисертації/індивід

уальна робота 

Виконання досліджень 

згідно з календарним 

планом дослідницької 

роботи 

Листопад-

лютий 

поточного 

навчального 

року 

Піврічна та 

річна 

атестація 

науковим 

керівником, 

доповідь/звіту

-вання у 

науковому 

відділі 

Профілюючий 

науковий відділ, 

відділ 

науково-

організаційної та 

патентно-

ліцензійної 

роботи ДУ «ІН 

НАМН», 

науковий 

керівник 



1 2 3 4 5 

Написання глав 

дисертації 

Написання аналітичного 

розділу дисертації 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчального 

року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий 

керівник 

Написання 

наукових статей 

Публікація/подання на 

опублікування до 

фахового журналу 1 

статті 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчального 

року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий 

керівник 

Участь у науково-

практичних 

конференціях та 

інших наукових 

форумах, 

написання тез 

1 конференція (участь з 

доповіддю, публікація 

тез) 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчального 

року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий 

керівник 

ІІ рік навчання 

Дослідження за 

темою 

дисертації/індиві 

дуальна робота 

Виконання досліджень 

згідно з календарним 

планом дослідницької 

роботи 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

атестація 

науковим 

керівником, 

доповідь/звіту-

вання  на 

Вченій раді 

Профілюючий 

науковий відділ, 

відділ 

науково-

організаційної та 

патентно-

ліцензійної роботи 

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Написання глав 

дисертації 

Написання 

2 - х наступних розділів 

дисертації 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Написання 

наукових статей 

Публікація/подання на 

опублікування до 

фахових видань 2 статей 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Участь у науково-

практичних 

конференціях та 

інших наукових 

форумах, 

написання тез 

Не менше 3 конференцій 

(участь з доповіддю, 

публікація тез) 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

ІІІ рік навчання 

Дослідження за 

темою дисертації/ 

індивідуальна 

робота 

Виконання досліджень 

згідно з календарним 

планом дослідницької 

роботи, узагальнення 

результатів дослідження. 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником, 

доповідь/звіту-

вання на 

Вченій раді 

Профілюючий 

науковий відділ, 

відділ 

науково-

організаційної та 

патентно-

ліцензійної роботи 



1 2 3 4 5 

    ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Написання глав 

дисертації 

Написання наступних 

розділів дисертації, 

формулювання висновків 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Написання 

наукових статей 

Публікація/подання на 

опублікування до 

фахових видань 2 статей 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Участь у науково-

практичних 

конференціях та 

інших наукових 

форумах 

Не менше 3 конференцій 

(участь з доповіддю, 

публікація тез) 

Листопад-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна та 

річна атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ,  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

IV рік навчання 
Дослідження за 

темою дисертації/ 

індивідуальна 

робота 

Узагальнення результатів 

дослідження. 

Листопад-

березень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна 

атестація 

науковим 

керівником, 

доповідь/звіту

вання у 

науковому 

відділі 

Профілюючий науковий 

відділ, відділ науково-

організаційної та 

патентно-ліцензійної 

роботи ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Написання глав 

дисертації 

Завершення роботи над 

дисертацією. 

Листопад-

березень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна 

атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Апробація 

дисертації на 

засіданні вченої 

ради ДУ «ІН 

НАМН» 

Перший варіант 

дисертації. 

Листопад-

квітень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна 

атестація 

науковим 

керівником, 

рецензування 

дисертації 

Профілюючий 

науковий відділ  

ДУ «ІН НАМН», 

науковий керівник 

Захист дисертації. Остаточний варіант 

дисертації. Подання 

дисертаційних 

матеріалів до 

спеціалізованої вченої 

ради.Публічний захист 

дисертації. 

Квітень-

жовтень 

поточного 

навчаль-

ного року 

Піврічна 

атестація 

науковим 

керівником 

Профілюючий 

науковий відділ  

ДУ «ІННАМН», 

науковий керівник, 

спеціалізована Вчена 

рада ДУ «ІН НАМН» 

Гарант освітньо-наукової програми 

Директор 

Державної установи «Інститут нефрології 

Національної академії медичних наук України» 

Член-кореспондент НАМН України 

Заслужений діяч науки і техніки України 

доктор медичних наук, професор       М.О. Колесник 

 


