


 
 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане положення встановлює вимоги до ведення, оформлення та 

перевірки первинної документації, отриманої в ході виконання наукових 

(експериментальних) досліджень здобувачами наукових ступенів доктора 

філософії та/або доктора наук в ІПКіК НАН України (далі – Інститут). 

1.2. До первинної документації наукових досліджень аспірантів і 

докторантів Інституту слід відносити усі матеріали, які були отримані в ході 

виконання дисертаційної роботи. 

1.3. Кожен аспірант/докторант повинен мати прошитий (прошиті), 

пронумерований (пронумеровані) та зареєстрований (зареєстровані) робочий 

(робочі) журнал (журнали), в якому містяться протоколи і результати 

експериментальних досліджень за темою дисертаційної роботи здобувача. 

1.4. Робочий журнал реєструється у «Книзі обліку робочих журналів 

(зошитів) наукових співробітників інституту» – «Справа № 02-5» номенклатури 

справ ученого секретаря Інституту. 

1.5. Обсяг інформації, який наводиться в первинній документації, 

повинен бути таким, щоб незалежний експерт відповідної кваліфікації при 

потребі був спроможний уявити хід виконання дослідження. 

1.6. Всі дані, що надаються у первинній документації, повинні 

відповідати цілі та завданням дисертаційного дослідження, методикам, які було 

затверджено при плануванні експериментальної роботи. 

1.7. Відповідність вимогам щодо наявності,оформлення і ведення 

первинної документації наукових (експериментальних) досліджень встановлює 

комісія з перевірки первинної документації (далі – комісія). 

1.8. Комісія у своїй роботі керується наказами МОН і НАН України та 

даним положенням. 

1.9. Члени комісії беруть участь у роботі на громадських засадах. 



 
 

 

2. Завдання, обов'язки та права комісії 

2.1. Комісія здійснює перевірку наявності і ведення первинної документації,яка 

має відношення до досліджень проведених здобувачами наукових ступенів 

доктора наук і доктора філософії в рамках їх дисертаційних робіт. 

2.2.Комісія перевіряє оригінали паперових, електронних та інших видів 

документів, які засвідчують факт та результати проведення наукових 

досліджень, а також протоколи статистичної обробки результатів, після чого 

надає відповідний висновок. 

2.3. В разі виконання здобувачем частини роботи в іншій науковій установі 

виконавець має надати договір про співробітництво між даною установою та 

Інститутом і (або) інший документ, який засвідчує проведення відповідних 

досліджень. 

2.4. У разі необхідності комісія має право запросити додаткові матеріали, які 

стосуються дисертаційного дослідження здобувача. 

3. Склад та порядок роботи комісії 

3.1. До складу комісії входить три наукових співробітника Інституту, які мають 

науковий ступінь медико-біологічного профілю. 

3.2. Склад комісії затверджується на засіданні наукових секції «Кріобіологія» і 

«Кріомедицина» вченої ради Інституту окремо. 

3.3. Комісія, в разі необхідності, за погодженням з директором може залучати 

до роботи окремих наукових працівників Інституту. 

3.4. Формами роботи комісії є засідання, планові та позапланові (у разі потреби) 

перевірки. 

3.5. Періодичність проведення засідань та планових перевірок визначається 

графіком, який складається комісією, погоджується з головою секції вченої ради 

і особою відповідальною за роботу аспірантури. 



 
 

3.6. Комісія обов’язково перевіряє первинну документацію наукових 

досліджень дисертантів і складає відповідний акт: 

– при щорічній атестації аспірантів і докторантів; 

– напередодні попередньої експертизи дисертаційної роботи. 

3.7. З метою поточного контролю оригінальної первинної наукової 

документації, публікацій за темою дисертації, матеріалів впровадження 

результатів дисертаційної роботи, виконавці дисертацій регулярно, не менш як 

раз на рік, представляють вищевказану (у п. 1.3., та у разі необхідності  у п. 5.) 

документацію відповідальній особі по роботі з аспірантами. Результати такого 

контролю представляються на засіданні секції вченої ради Інституту, до яких 

додається акт комісії з результатами експертизи. 

3.8. Напередодні попередньої експертизи дисертаційної роботи, її виконавець 

подає для перевірки до комісії матеріали поіменовані в п 1.3. даного положення. 

3.9. На засіданні комісії присутність дисертанта є обов’язковою. В окремих 

випадках на засідання комісії може запрошуватися науковий керівник 

здобувача. 

3.10. За результатами перевірки первинної документації завершеного наукового 

дослідження комісія у триденний строк надає акт перевірки первинної 

документації. Один примірник підписаного акту залишається в матеріалах 

комісії. 

3.11. Звіт про виконану роботу комісії приймається на засіданні секцій вченої 

ради Інституту. 

4. Первинна документація наукових досліджень 

4.1. Первинною документацією наукових досліджень є оригінали/засвідчені 

копії документів або спеціально виготовлені виконавцями документи, які 

відображають процес дослідницької роботи та засвідчують факт проведення 

експериментальних досліджень. 



 
 

4.2. Первинна документація повинна містити всі безпосередні результати 

наукових досліджень, які були отримані у ході виконання дисертаційної роботи. 

4.3. Первина документація повинна обов’язково містити відомості (у разі 

необхідності), що наукові дослідження проведені згідно з інформованою 

згодою хворого (або добровольця) або морально-етичних норм роботи з 

тваринами у відповідності до Європейських норм та чинного законодавства 

України. 

5. Первинна документація, яка засвідчує факт проведення наукових 

досліджень 

5.1. У разі проведення експериментальних досліджень,до первинної 

документації відносяться: 

– протоколи експериментальних досліджень на тваринах, рослинах та інших 

біологічних об'єктах (ізольованих органах, культурах тканин, мікроорганізмах 

та ін.) повинні містити наступну інформацію: дату; перелік тварин та їх 

загальну характеристику (шифр, вагу, стать, вік та таке інше); 

–опис місця проведення і виду експерименту, характер експериментального 

впливу (результати щоденного спостереження за станом експериментальних 

тварин), опис контрольних груп; 

–відмітки про проведення малоінвазивних і оперативних втручання;  

–результати лабораторних, інструментальних, інших виконаних досліджень 

повинні містити дату і спосіб виведення тварин з експерименту (якщо того 

потребує дизайн дослідження); 

– блоки фрагментів тканин органів, мікропрепарати, мікрофотографії зрізів 

тканин, електронограми, протоколи опису гістологічних препаратів, протоколи 

опису електронограм та вказана їх кількість. Всі вказані матеріали повинні бути 

груповані, пронумеровані, вказана їх кількість (по групах, що визначені 

структурою дослідження, по методах дослідження тощо), прошиті і скріплені 

печаткою Інституту. Електронні матеріали USB зберігаються за допомогою 



 
 

флеш-накопичувача. Всі протоколи повинні відповідати записам облікової 

документації відповідних лабораторій, кабінетів функціональної діагностики 

тощо і бути завірені керівниками відповідних лабораторій. 

5.2. У разі проведення клінічних досліджень (в рамках виконання дисертаційних 

робіт за спеціальністю 222 –  медицина) до первинної документації відносяться: 

– протоколи обстеження/лікування хворих та інших осіб (здорових), які 

залучаються до дослідження. Ці документи мають містити дані стосовно 

проведених клінічних, лабораторних, морфологічних, фізіологічних, 

інструментальних та інших досліджень, які мають бути засвідчені підписами 

безпосереднього виконавця цих досліджень та керівником клініки: 

– анкети опитування; 

– матеріали статистичних звітів; 

– журнали обліку осіб залучених до досліджень. 

Всі вказані вище первинні матеріали повинні бути груповані (по групах 

осіб, що визначені структурою дослідження, по методах дослідження тощо), 

пронумеровані, прошиті й скріплені печаткою Інституту. На вимогу комісії, 

можуть подаватися копії оригіналів карт стаціонарних та (або) амбулаторних 

хворих з результатами всіх проведених у даного хворого досліджень.  

5.3. При необхідності проведення біохімічних, імуноферментних, ПЛР та 

генетичних досліджень, до первинної документації належать: 

 – протоколи біохімічних досліджень з вказівками на застосовані методики, 

набори (найменування набору, країна виробник, сертифікація) тощо; 

 – протоколи імуноферментних досліджень з вказівками на застосовані 

методики, набори (найменування набору, країна виробник, сертифікація) тощо; 

 – протоколи цитологічних досліджень, цитологічні препарати різних 

соматичних клітин; 

 – протоколи цитогенетичного та/або молекулярно-генетичного досліджень; 



 
 

Всі вказані матеріали повинні бути груповані, пронумеровані, прошиті і 

скріплені печаткою Інституту. У разі наявності електронних матеріалів, останні 

повинні зберігатися за допомогою USB флеш-накопичувача. 

6. Вимоги щодо оформлення первинної документації 

6.1. Первинна документація, зазначена у п.5. має бути прошитою і засвідчується 

підписами виконавця і його науковим керівником. 

6.2. Проведення наукових досліджень між науковими підрозділами Інституту і 

іншими установами регламентується документами передбаченими чинним 

законодавством щодо оформлення таких відносин. 

6.3. Проведення наукових досліджень в сторонніх державних або приватних 

організаціях та лабораторіях (наукових, діагностичних або лікувально-

профілактичних закладах) повинно бути регламентовано відповідним 

договором про наукове (науково-практичне) співробітництво між Інститутом і 

організацією-виконавцем, засвідченим підписами керівників відповідних 

організацій і круглими печатками. Як правило, такі дослідження виконуються в 

акредитованих або ліцензованих лабораторіях згідно з чинним законодавством 

України. Результати таких досліджень засвідчуються підписом наукового 

керівника. 

7. Місце і термін зберігання первинної документації дисертаційних 

досліджень 

7.1. Первинна документація щодо наукового дослідження (дисертаційної 

роботи) зберігається у виконавця наукового дослідження протягом 10 років з 

моменту захисту дисертації. 

8. Відповідальність і контроль 

8.1. Відповідальність за ведення і зберігання первинної документації наукових 

досліджень (дисертаційних робіт) несе виконавець дисертаційної роботи. 

8.2. У разі виникнення спірних питань наказом директора може створюватись 

окрема комісія. 



 
 

8.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для здобувачів наукового 

ступеня доктора наук і доктора філософії, які виконують дисертаційну роботу і 

будуть плануватися в надалі. 

 

 

 

 

Додаток 1 

(титульна сторінка робочого журналу здобувача наукового ступеня) 

Національна академія наук України 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

Назва дисертаційної роботи 

Номер теми, в рамках якої виконується дисертаційна робота – «2.2.6._____»,  

Назва структурного підрозділу, в кому виконується дисертаційна робота_____ 

Науковий керівник: _________________________________________________. 

Виконавець: ________________________________________________________. 

Початок: 

Закінчення: 

На _______________ аркушах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

АКТ ПЕРЕВІРКИ 

 

Комісії з перевірки первинної документації за матеріалами дисертаційної роботи здобувача 

наукового ступеня 

____________________________________________________________________________ 

доктор філософії/доктор наук(обрати потрібне) 

за спеціальністю _____________________________________________________________ 

           091Біологія/222Медицина (обрати потрібне) 

___________________________________________________________________________ 

ПІБ здобувача 

відділу:  

_____________________________________________________________________________ 

вказати назву структурного підрозділу, де виконувалася дисертаційна робота 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на тему 

«________________________________________________________» 

Члени комісії в складі:  

ознайомилися з первинною документацією за матеріалами дисертаційної роботи  

___________________________________________________________________________ 

ПІБ здобувача 

і зробила наступні висновки: 

Здобувачем надано робочий/робочі журнали №/№№   , який/які прошитий/прошиті, 

пронумерований/пронумеровані та зареєстрований/зареєстровані, загальна кількість сторінок 

робочого журналу складає_________________. 



 
 

1. В робочому журналі представлені матеріалі в вигляді протоколів 

експериментальних досліджень і ________________.  

вказати усі інші матеріали 

2. Протоколи експериментальних досліджень підписані науковим керівником 

здобувача (для докторів філософії). 

3. Протоколи експериментальних досліджень підписані здобувачем наукового 

ступеня доктора наук (для докторів наук). 

Члени комісії ______________________к.б.н.  

                        ______________________к.б.н.  

                        ______________________к.б.н.  


