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З метою удосконалення процедури експертизи дисертаційних робіт та НДР, які 

виконані аспірантами, здобувачами, докторантами, науковими та науково-педагогічними 

працівниками на кафедрах медичного інституту, та на виконання наказу Ректора СумДУ 

№249-І «Про апробаційну раду медичного інституту з попередньої експертизи 

дисертаційних робіт», видаю розпорядження: 

 

1. Створити постійно діючу комісію з перевірки первинної документації наукових 

досліджень (далі – Комісія). Затвердити склад Комісії згідно з додатком 1. Зміни у 

складі Комісії вносити розпорядженням директора медичного інституту. 

2. Комісія перевіряє оригінали паперових, електронних та інших документів, які 

засвідчують факт та результати проведення наукових досліджень, а також протоколи 

статистичної обробки результатів, після чого надає відповідний висновок. 

В разі виконання частини роботи в іншій науковій установі виконавець має надати 

договір про співробітництво між даною установою та СумДУ і (або) інший 

документ, що засвідчує проведення відповідних лабораторних, клініко-

інструментальних досліджень, обстеження та лікування хворих, лабораторних 

експериментів тощо. 

3. Встановити такий порядок перевірки первинної документації: 

3.1. Виконавець дисертаційної роботи (НДР) надає на ім’я голови Комісії: 

3.1.1. заяву встановленої форми (додаток 2) 

3.1.2. перелік первинної документації, яка надається на експертизу  

3.1.3. розширену анотацію наукової роботи із зазначенням всіх об'єктів і методик 

дослідження та отриманих висновків 

3.1.4. перелік обладнання, яке використовувалося в дослідженні (додаток 3) 

3.1.5. перелік засобів вимірювальної техніки, використаних при виконанні 

дослідження (додаток 4) 

3.1.6. експертний висновок метрологічного забезпечення (додаток 5) 

Про створення комісії з 

перевірки первинної 

документації наукових 

досліджень 



3.2. Голова призначає 2 експертів з числа членів Комісії чи науково-педагогічних 

працівників медичного інституту, які протягом 2 тижнів повинні перевірити 

первинну документацію виконавця дисертаційної роботи (НДР) та надати 

висновок щодо якості оформлення первинних документів та їх наявності в обсязі, 

що відповідає завданням та обсягу проведених досліджень.  

3.3. Щомісяця голова Комісії проводить загальне засідання, на якому заслуховуються 

висновки експертів щодо проведення перевірки первинної документації та 

приймається рішення. 

На засіданні має бути присутнім виконавець дисертаційної роботи (НДР) та 

керівник (консультант) – за згодою. 

4. Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності – заступник голови. Засідання 

може бути відкрите за наявності 50% її складу. Голова Комісії може залучати до участі 

в засіданні з правом голосу співробітників медичного інституту – фахівців у 

відповідній галузі, які не є членами Комісії. Рішення Комісії приймається відкритим 

голосуванням та вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини 

присутніх з правом голосу. 

5. За результатами розгляду первинної документації секретар Комісії готує акт перевірки 

первинної документації в якому міститься перелік первинної документації з виконаної 

дисертаційної роботи (НДР) та її відповідність завданням і обсягу проведеного 

дослідження. Висновок візує голова Комісії та секретар, затверджує – директор 

медичного інституту. 

Висновок надається виконавцю не пізніше 1 тижня після засідання комісії 

 

В.о. директора медичного  

інститут, к.мед.н., доц.       В.А. Сміянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До розпорядження №135 від 22.05.2014 

 

Склад Комісії з перевірки первинної документації наукових досліджень 

 

 

1. Сікора Віталій Зіновійович 

Голова 

д.мед.н., зав. кафедри анатомії людини 

2. Орловський Віктор Феліксович 

заступник голови 

д.мед.н., зав. кафедри сімейної медицини з 

курсами пропедевтики внутрішніх хвороб 

та ендокринології 

3. Ярмоленко Ольга Сергіївна 
Секретар 

асистент кафедри анатомії людини 

Члени комісії 

4. Сміян Світлана Анатоліївна к.мед.н., доцент кафедри акушерства та 

гінекології 

5. Москаленко Роман Андрійович к.мед.н., доцент кафедри патологічної 

анатомії 

6. Лобода Андрій Миколайович к.мед.н., доцент кафедри педіатрії з курсом 

медичної генетики 

7. Фадєєва Ганна Анатоліївна к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої 

медицини післядипломної освіти 

8. Даниленко Ігор Анатолійович к.мед.н., асистент кафедри хірургії з 

курсами онкології та дитячої хірургії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До розпорядження №135 від 22.05.2014 

 

Голові комісії 

з перевірки первинної документації 

наукових досліджень  медичного 

інституту СумДУ, 

д.мед.н., проф.. В.З. Сікорі 

________________________ 

________________________ 

________________________  

                            (ПІБ, посада) 

 

 

 

Заява 
 

 

 Прошу прийняти до розгляду комісії первинну документацію з виконання 

дисертаційної роботи (НДР) за темою: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

______________       _________________ 

дата    
        

Підпис
 

 

 

 

 

Додатки: 

- розширена анотація наукової роботи  

- перелік обладнання, яке використовувалося в дослідженні  

- перелік засобів вимірювальної техніки, використаних при виконанні 

дослідження  

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

До розпорядження №135 від 22.05.2014 

 

Перелiк 

наукового обладнання, застосованого при виконаннi дисертацiйної роботи (НДР) 

аспіранта/докторанта/здобувача кафедри __________________СумДУ (П.І.П) на тему: 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Наводиться довільний перелік наукового обладнання, у тому числі засобів 

вимірювальної техніки та допоміжне обладнання. 

 

 

Начальник науково- 

дослідницької частини, к.фіз-мат.н., с.н.с.   Д.І.Курбатов 

 

 

Провідний інженер-метролог      Л.А. Степко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

До розпорядження №135 від 22.05.2014 

 

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ ВИКОНАННІ НДР 

Назва теми: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Строк виконання з ___________ р. по _______________р. 

 

Науковий консультант:   _____________________________________ 

 

Відповідальний виконавець: _____________________________________ 

. 

 

Досліджені фізичні параметри Використані засоби вимірювання 

Найме-

нування 

Діапазон 

очікуваних 

значень 

Допустима 

помилка 

вимірювань 

Наймену-

вання, 

тип 

Заводський 

номер 

СІ Діапазон 

вимірювань 

Помилка 

вимірювань 

Дата 

метрологі-

чного 

контролю 

         

 

 

Висновок: Вибрані для вимірювання засоби вимірювальної техніки відповідають меті та 

задачам дослідження. Прибори знаходиться в наявності та перевірені. 

 

 

Начальник науково- 

дослідницької частини, к.фіз-мат.н., с.н.с.   Д.І.Курбатов 

 

 

Провідний інженер-метролог      Л.А. Степко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

До розпорядження №135 від 22.05.2014 

 

 

Е К С П Е Р Т Н И Й  В И С Н О В О К 

 

Метрологічного забезпечення під час виконання дисертаційної 

роботи аспіранта (докторанта) кафедри 

__________________________________________________ 

Медичного інституту Сумського державного університету П.І.Б. на 

тему:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Науковий керівник (консультант): ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Експертизою виявлено: 

Установлена номенклатура вимiрюваних параметрiв вiдповiдає метi i завданням, 

що поставленi в роботi. Технiчнi засоби для визначення фiзичних величин вибранi вірно. 

Засоби вимiрiв метрологiчно забезпеченi. Застосування вибраних технiчних засобiв дають 

змогу отримати достовiрнi результати дослiдження. 

При виконаннi дослідження забезпечена спiльнiсть та досягнута потрiбна точнiсть 

вимiрiв, а також однаковий показ числових даних.  

 

Начальник науково- 

дослідницької частини, к.фіз-мат.н., с.н.с.   Д.І.Курбатов 

 

 

Провідний інженер-метролог      Л.А. Степко 
 

 


