
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

з навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дослідження. 

Основи академічної доброчесності» 

для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 228 «Педіатрія» на 2020-2021 н.р. 
 

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Етичні засади використання 

лабораторних тварин в медичних і біологічних дослідженнях. 

2 

2 Дослідницька етика. Медико-етичні та правові проблеми клінічних досліджень. 

Світові та національні нормативні документи, які регламентують проведення 

клінічних досліджень. Біоетичні комісії, законодавчі засади щодо їх створення і 

роботи. 

2 

3 Дотримання принципів і правил біоетики при проведенні клінічних досліджень в 

педіатричній, психіатричній і реанімаційній практиці. 

2 

4 Дотримання принципів і правил біоетики при проведенні досліджень на 

трупному матеріалі. Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за 

сприяння лікаря. Донорство, взяття та дарунок органів, використання 

стовбурових клітин. 

2 

5 Поняття фармакоекономіки та засади вибору економічно доцільних способів 

діагностики і лікування. 

2 

6 Методологія наукових досліджень. Основи планування експерименту в 

теоретичній і клінічній медицині. Новітні методи дослідження, їх 

інформативність, специфічність та чутливість. Біомаркери різних процесів та 

станів, їх інформативність. 

2 

7 Основи бібліографічного пошуку, перелік наукометричних баз та їх значущість, 

провідні інформаційні ресурси для пошуку інформації. Правові основи 

авторського права, принципи запобігання плагіату і фальсифікацій при 

проведенні наукових досліджень. 

2 

8 Основи доказової медицини. Поняття про фармакоепідеміологічні дослідження. 

Рівні доказовості. Види систематичних помилок та способи їх уникнення. 

Відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.  

2 

9 Методологія постмаркетингових досліджень. Система Фармаконагляду в Україні. 

Інформування про небажані наслідки застосування лікарських засобів. 

2 

10 Академічна доброчесність як інструмент підвищення якості освіти. Політика та 

інструменти формування академічної доброчесності у закладах вищої освіти. 

2 

11 Цінності академічної доброчесності. Академічна доброчесність у середовищі 

закладу вищої освіти: правовий та етичний аспекти. 

2 

12 Процес створення кодексу академічної доброчесності. Діяльність комісій з 

академічної доброчесності у закладах вищої освіти. 

2 

13 Умови створення у закладі вищої освіти атмосфери академічної доброчесності. 

Виховання академічної культури. Моніторинг як інструмент забезпечення якості 

освіти та дотримання принципів академічної доброчесності. Опитування 

студентів. 

2 

14 Процедура встановлення фактів порушення академічної доброчесності та 

притягнення до академічної відповідальності Порушення та запобігання 

порушення академічної доброчесності. 

2 

15 Підсумкове заняття. Захист дипломного проекту. 2 
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