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Програма вивчення навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового 

дослідження. Основи академічної доброчесності» складена відповідно до 

Стандарту вищої освіти України – третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти «доктор філософії» 

Галузь знань    09 «Біологія», 22 «Охорона здоров’я» 

Спеціальності    091 «Біологія», 221 «Стоматологія», 222 «Ме-

дицина», 223 «Медсестринство», 228 «Педіатрія» 

Освітньо-наукова програма  «Біологія», «Стоматологія», «Медицина», 

«Медсестринство», «Педіатрія» 

 
 

 

 

Опис навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дослі-

дження. Основи академічної доброчесності» 

Сучасна світова політика стратегічного менеджменту закладів вищої 

освіти першочергово спрямована на забезпечення якості у вищій освіті. 

Стрімкі інтеграційні процеси вищої освіти України в європейській освітній 

простір впроваджені на законодавчому рівні в нашій державі. 

Враховуючи, європейські стандарти і рекомендації у цивілізованому 

академічному просторі велика роль відводиться фундаментальним цінностям 

академічної доброчесності. З точки зору світових стандартів вищої освіти 

академічна доброчесність це дієвий інструмент забезпечення якості вищої 

освіти. Навчальна дисципліна «Етика і методологія наукового дослідження. 

Основи академічної доброчесності» є однією з ключових у  підготовці моло-

дих науковців, оскільки забезпечує вивчення етичних стандартів проведення 

наукової розвідки. 

Робоча програма підготовки докторів філософії складена на основі Зако-

ну України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів ступеня док-

тора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових уста-

новах)», Положення про підготовку докторів філософії та докторів наук Ви-

щого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет». 

Розділ «Основи академічної доброчесності» розроблений для аспірантів 

з метою вивчення питань: дотримання академічної доброчесності педагогіч-

ними, науково-педагогічними та науковими працівниками, здобувачами ви-

щої освіти на третьому освітньо-науковому рівні; академічної відповідально-

сті за порушення академічної доброчесності; ознайомлення з міжнародними 

проєктами сприяння академічній доброчесності. 

Програма навчальної дисципліни складається з 3 тематичних модулів: 

Тематичний модуль 1. Етика наукового дослідження 

Тематичний модуль 2. Методологія наукового дослідження 

Тематичний модуль 3. Основи академічної доброчесності 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Етика і методологія науково-

го дослідження. Основи академічної доброчесності» передбачає формування 

здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компете-

нтностей щодо формулювання наукової гіпотези, мети і завдання наукового 

дослідження, розробки дизайну та плану наукового дослідження, вивчення 

основних принципів академічної доброчесності у середовищі закладу вищої 

освіти, етичних аспектів діяльності людини в медицині та біології, а також 

виконання курсової роботи.  

Підвищення якості підготовки аспірантів в галузі етики і методології 

наукового дослідження дасть змогу в його подальшій діяльності на більш ви-

сокому професійному рівні проводити профілактику та лікування соматичної 

та психосоматичної патології, запобігати допущенню деонтологічних, профе-

сійних та загальнолюдських помилок. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика і методологія нау-

кового дослідження. Основи академічної доброчесності» є: 

• формування знань щодо формулювання наукової гіпотези, мети і за-

вдань наукового дослідження; 

• формування знань і навичок щодо розробки дизайну та плану науково-

го дослідження; 

• формування знань щодо збереження живими організмами своєї біоло-

гічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті 

біологічної цілісності; 

• формування знань щодо законодавчих документів, що захищаю індиві-

дуум, суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслід-

ків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій 

• виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотри-

май етичних і моральних норм, правил і принципів у своїй практичній 

діяльності; 

• формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини 

з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільстві 

сьогодні та у майбутньому; 

• знання законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки 

медичних працівників та дослідників, що сприяють безпеці викорис-

тання нових медичних технологій та запобігають нанесенню шкоди 

людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому; 

формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, ін-

тереси яких завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або 

суспільства; 

• формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, 

що виникають на стику медицини, біології, філософії та юриспруден-

ції, а й визначати конкретні шляхи їхнього розв'язання; 
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• формування вміння користуватися новими етичними принципами (тоб-

то нооетикою), для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю 

ноосферної кризи, яка може прийняти катастрофічний і незворотний 

характер 

• формування вміння методології проведення наукових досліджень за 

участю людей і тварин, робота з біоматеріалом, робота з матеріалом 

без залучення живих об'єктів (медичні напрямки: біохімія, мікробіоло-

гія, біологія, біофізика і т.д. - робота з мікрооорганізмами, білковими 

структурами, амінокислотами, кислотами, лугами, тощо).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача мають бути сфор-

мовані компетентності: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове досліджен-

ня та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здо-

ров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових ціліс-

них теоретичних або практичних знань та/або професійної практики.  

 Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до підвищення професійної кваліфікації.  

ЗК 02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.  

ЗК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми,  генерувати ідеї.  

ЗК 04. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК 05. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представни-

ками інших професій у національному та міжнародному контексті.  

ЗК 06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.  

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим на-

прямом та освітньою діяльністю.  

СК 02. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та 

за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези. 

 Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності. 

СК 03. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проєкт на-

укового дослідження. 

 На основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної дія-

льності та професійного спілкування. 

СК 04. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до 

цілей та завдань наукового проєкту.  

СК 05. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

СК 06. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити 

їх коректний аналіз та узагальнення в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів. 

СК 07. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, 

освіту та інші сектори суспільства.   
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СК 08. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів  

СК 09. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності  

СК 10. Здатність до лідерства, керування колективом  

СК 11. Дотримання етики та академічної доброчесності  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціалізацією 

«Етика і методологія наукового дослідження. Основи академічної доброчес-

ності», методи, які використовуються у експериментальних та клінічних нау-

кових дослідженнях.  

•  нормативно-правові акти, документи МОЗ та МОН України; 

•  стандарти якості; 

• критерії оцінки якості; 

• форми і методи оцінки результатів освітньої та наукової діяльності 

• основи бібліографічного пошуку; 

• перелік наукометричних баз та їх значущість; 

• провідні інформаційні ресурси для пошуку інформації; 

• сучасні інформаційні технології; 

• закономірності розвитку науки; 

• етапи та закономірності когнітивного процесу; 

• основи та умови креативності; 

• специфіку методів дослідження; 

• методики досліджень за тематикою наукового проекту, їх можливості 

та обмеження 

• стандарти вищої освіти за спеціальністю;  

• форми організації навчально-пізнавальної діяльності; 

• закономірності когнітивних процесів; 

• методи продуктивного навчання; 

• теорія ціннісних орієнтацій та мотивації особистості. 

 

Уміти: 

• Проводити діагностику та лікування найбільш поширеніших захворю-

вань внутрішніх органів в амбулаторних умовах відповідно до Національних 

стандартів та протоколів з використанням сучасних досягнень науки і техні-

ки.  

• Виконувати діагностичні процедури та інтерпретувати результати су-

часних методів дослідження, здійснювати окремі лабораторні та інструмен-

тальні дослідження самостійно в межах наукової роботи. 

• Застосовувати медичні інформаційні технології та медичну літературу 

у діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів у практиці сімей-

ного лікаря. 
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• Проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми до-

слідження у вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних базах; 

• Проводити критичний аналіз сучасних даних, розробку і синтез нових 

ідей з актуальних проблем сімейної медицини; 

• Формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми; 

• Розробляти дизайн дослідження;  

• Вибирати методи наукового дослідження, адекватні поставленим меті 

та завданням; 

• Презентувати отримані дані у вигляді публікації та доповідей на націо-

нальному та міжнародному рівні; 

• Впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику та ком-

петентністний підхід у проєктуванні та реалізації освітньої та наукової діяль-

ності; 

• Використовувати сучасні інформаційні технології для пошуку та обро-

бки інформації; 

• Проводити інформаційний пошук; 

• Аналізувати та адекватно трактувати дані з іншомовних джерел інфор-

мації; 

• Аналізувати дані, отримані з інформаційних джерел; 

• Проводити моніторинг освітнього та наукового процесу;  

• Застосовувати ефективні методи оцінки когнітивної сфери; 

 

Мати поняття щодо: 

• застосовування принципів доказової медицини у прийнятті діагностич-

них рішень при захворюваннях внутрішніх органів, 

• нових напрямків наукових досліджень, 

• етики та методології наукового дослідження,  

• сучасних підходів до міждисциплінарних наукових досліджень.  

 

Форми та система забезпечення якості сформованих компетентностей 

та результатів навчання 

Програмними результатами навчання, визначеними ОНП галузі знань 22 

Охорона здоров’я, спеціальності 091 «Біологія», 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина» є:  

ПРН 1. Розвивати власний інтелектуальний та загальнокультурний рівень, 

самореалізовуватися.  

ПРН 2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

ПРН 3. Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати 

питання та визначати шляхи їх рішення. 

ПРН 4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослі-

дження. 

ПРН 5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 



8 

 

 

ПРН 6. Виконувати оригінальне наукове дослідження. 

ПРН 7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослі-

дження, інформативність обраних показників. 

ПРН 8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи досліджен-

ня за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності. 

ПРН 9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати мето-

ди статистичного дослідження. 

ПРН 10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, 

медичну практику та суспільство. 

ПРН 11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, 

постерних доповідей, публікацій. 

ПРН 12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській 

сфері. 

ПРН 13. Організовувати освітній процес. 

ПРН 14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи 

його удосконалення. 

ПРН 15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисципліна-

рної команди). 

ПРН 16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабора-

торними тваринами. 

ПРН 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів. 

ПРН 18. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників в набутті знань з метою удосконалення власних профе-

сійних умінь. 

ПРН 19. Давати відповіді на проблемні питання, пов’язані з освітньою та на-

уковою діяльністю. Виконувати вимоги, які ставляться до викладача, дослід-

ника, постійно самоудосконалювати свій професійний та науковий рівень. 

ПРН 20. Враховувати етико-деонтологічні засади (формування почуття коле-

гіальності, моральних засад у здійсненні педагогічної та наукової роботи). 

ПРН 21. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку з 

врахуванням системи загальнолюдських цінностей. 

 

 

Міжпредметні зв’язки (пререквізити): анатомія та фізіологія людини, біо-

логія з основами генетики, біологічної фізики з фізичними методами аналізу, 

загальна та неорганічна хімія,фармакологія, етика деонтології у фарма-

ції,філософії, психології.  
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Етика і методологія на-

укового дослідження. Основи академічної доброчесності».  

Найменування показни-

ків 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика на-

вчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

(1 кредит ECTS – 30 год.) 

Галузь знань  

22 Охорона здоров’я 

Обов’язкова  

Модулів –1 

Курсова робота ‒ 1 

Спеціальність  

091 «Біологія»,  

221 «Стоматологія»,  

222 «Медицина»,  

223 «Медсестринство»,  

228 «Педіатрія» 

Роки навчання 

1 

Загальна кількість годин 

– 

90 год. 

Семестр 

1 

 

Кількість аудиторних го-

дин –50 год. 

Ступінь вищої освіти 

доктор філософії 
Лекції – 20 год. 

Практичні– 30 год. 

 

Кількість годин  

самостійної роботи –40 

год. 

 

Форма навчання 

денна/вечірня 

Самостійна робота – 

40 год. 

Вид контролю: 

Залік 

 

Модуль 1. Етика і методологія наукового дослідження. Основи 

академічної доброчесності (90 годин). 

Вивчення історичних етапів розвитку медичної етики, біоетики як нау-

ки; вивчення методів, принципів і теорії біомедичної етики; вивчення основ 

нооетики; вивчення міжнародних декларацій з питань медичної етики, біое-

тики; вивчення основ біобезпеки держави; вивчення біоетичних проблеми в 

багатонаціональному суспільстві; вивчення біоетичних та правових пробле-

ми співіснування "традиційної" та "нетрадиційної" медицини; вивчення біое-

тичних основ професійної діяльності лікаря; вивчення моделі стосунків біое-

тичних аспектів основ спілкування між лікарем та пацієнтом та його сім'єю; 

вивчення медико-етичної ролі і відповідальності лікарів, середнього та моло-

дшого медичного персоналу; вивчення медико-етичної ролі сім'ї в прийнятті 

медичних рішень; вивчення біоетичних проблем охорони психічного здоров'я 

пацієнтів та медичних працівників; вивчення принципів конфіденційності  

(лікарська таємниця) їх медико-етичних та правових аспектів; вивчення біое-

тичних та правових проблем клінічних випробувань лікарських препаратів та 

медичних технологій; вивчення біоетичних проблем в виконанні експериме-

нтів на тваринах; демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та 

їхніми родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти 

створенню здорового психологічного клімату в медичному середовищі; ви-

значати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їх проявами у 
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діяльності та спілкуванні; використовувати фахову нормативну лексику; де-

монструвати культуру письмового та усного мовлення; використовувати гре-

ко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця; застосовувати 

моральні, етичні та фахові норми в професійній життєдіяльності; аналізувати 

передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню; демонстру-

вати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин «лікар - 

хворий»; демонструвати володіння принципами медичної деонтології; інтер-

претувати розвиток медицини в історичній ретроспективі; трактувати основні 

історико-медичні події; демонструвати володіння морально-етичними прин-

ципами ставлення до живої людини, її тіла як об'єкта анатомічного та клініч-

ного дослідження. Оволодіння методологією наукового дослідження.  

Запобігати порушенням академічної доброчесності; знати види академі-

чної відповідальності та порядок виявлення та встановлення фактів пору-

шення академічної доброчесності. Володіти технологією перевірки на акаде-

мічний плагіат наукових та інших видів робіт, пов’язаних з професійною дія-

льністю викладача, науковця, громадського діяча, члена академічної спільно-

ти. 

Впроваджувати академічну доброчесність у середовищі закладу універ-

ситету та формувати правову та моральну культуру в даному напрямку; 

упішні освітні практики, політикута інструменти формування академічної 

доброчесності. Засвоїти інноваційні методи впровадження академічної 

доброчесності.  Формування кодексів честі академічної доброчесності.  Об-

грунтувати проблеми етики наукових публікацій.  

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
Усьо

го 

у тому числі 

л п 
лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 
л п 

лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тематичний модуль 1. Етика наукового дослідження 

 

Тема лекції 1. Етика дос-

ліджень в медицині та бі-

ології. Принципи та пра-

вила біоетики. Нормативні 

документи щодо доклініч-

них і клінічних дослі-

джень.  

Тема практичного за-

няття 1. Біоетичні основи 

професійної діяльності 

лікаря.  

Етичні засади викорис-

10 2 2 - - 6 - - - - - - 
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тання лабораторних тва-

рин в медичних і біологі-

чних дослідженнях. 

Тема самостійного за-

няття 1. Використання 

сучасних досягнень науки 

і техніки при проведенні 

наукового пошуку та ви-

значенні мети і завдань 

наукового дослідження.   

Тема самостійного за-

няття 2. Біоетичні, право-

ві та соціальні проблеми 

медичної генетики, генної 

інженерії, генної терапії та 

генетичних репродуктив-

них технологій модифіка-

цій природи людини і тва-

рин. 

Тема лекції 2. Медико-

етичні та правові пробле-

ми клінічних випробувань 

лікарських препаратів і 

медичних технологій та їх 

впровадження в клінічну 

практику. Світові та наці-

ональні нормативні доку-

менти, які регламентують 

проведення клінічних до-

сліджень. Біоетичні комі-

сії, законодавчі засади 

щодо їх створення і робо-

ти. 

Тема практичного за-

няття 2. Дослідницька 

етика. Медико-етичні та 

правові проблеми клініч-

них досліджень.  

Світові та національні но-

рмативні документи, які 

регламентують проведен-

ня клінічних досліджень. 

Біоетичні комісії, законо-

давчі засади щодо їх ство-

рення і роботи. 

Тема самостійної роботи 

3. Етичні проблеми впро-

вадження досягнень науки 

в клінічну практику 

Тема самостійної роботи 

4.Вибір методів наукового 

дослідження відповідно до 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 
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поставленої мети та за-

вдань. 

Тема лекції 3. Особливо-

сті проведення клінічних 

досліджень з уразливими 

категоріями волонтерів. 

Тема практичного за-

няття 3. Дотримання 

принципів і правил біое-

тики при проведенні клі-

нічних досліджень в педі-

атричній, психіатричній і 

реанімаційній практиці. 

Тема практичного за-

няття 4. Дотримання 

принципів і правил біое-

тики при проведенні дос-

ліджень на трупному ма-

теріалі. Біоетичні та пра-

вові проблеми евтаназії та 

суїциду за сприяння ліка-

ря. Донорство, взяття та 

дарунок органів, викорис-

тання стовбурових клітин. 

Тема практичного за-

няття 5. Поняття фарма-

коекономіки та засади ви-

бору економічно доціль-

них способів діагностики і 

лікування. 

Тема самостійної роботи 

5. Медико-етичні, соціа-

льні та правові проблеми 

репродукції людини та 

нових репродуктивних те-

хнологій. Біоетичні про-

блеми планування сім'ї 

(контрацепція та природні 

методи планування сім'ї). 

Медико-етична та правова 

оцінка штучного аборту. 

Тема самостійної роботи 

6. Соціальна етика меди-

цини. Соціальна справед-

ливість і соціоетичні зо-

бов'язання. Соціально-

етичні проблеми розподі-

лу ресурсів у системі охо-

рони здоров'я. Моделі ор-

ганізації охорони здоров'я 

та практика біомедичної 

етики. 

20 2 6 - - 12 - - - - - - 
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Тема самостійної роботи 

7. Біоетичні основи про-

фесійної діяльності лікаря. 

Моделі стосунків між лі-

карем і пацієнтом. Прин-

ципи правдивості й інфо-

рмованої згоди. 

Тема самостійної роботи 

8. Біоетичні аспекти сто-

матології, хірургії, транс-

плантології, трансфузіо-

логії. 

Тема самостійної роботи 

9. Здоровий спосіб як 

умова його тривалості, фі-

зичного та духовного роз-

витку. Людина і хвороба. 

Хвороба як переживання 

та поведінка людської 

особистості. Прикладні 

аспекти медичної психо-

логії в біомедичній етиці 

та деонтології. 

 

Тематичний модуль 2. Методологія наукового дослідження 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема лекції 4. Методоло-

гія наукових досліджень. 

Основи планування екс-

перименту в теоретичній і 

клінічній медицині. Фор-

мулювання наукової гіпо-

тези, мети і завдань, 

об’єкту і предмету науко-

вого дослідження. Розроб-

ка дизайну і плану науко-

вого дослідження.  

Тема практичного за-

няття 6. Методологія на-

укових досліджень. Осно-

ви планування експериме-

нту в теоретичній і клініч-

ній медицині. Новітні ме-

тоди дослідження, їх ін-

формативність, специфіч-

ність та чутливість. Біо-

маркери різних процесів 

та станів, їх інформатив-

ність.  

Тема практичного за-

няття 7. Основи бібліог-

10 2 4 - - 4 - - - - - - 
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рафічного пошуку, пере-

лік наукометричних баз та 

їх значущість, провідні 

інформаційні ресурси для 

пошуку інформації. Пра-

вові основи авторського 

права, принципи запобі-

гання плагіату і фальсифі-

кацій при проведенні нау-

кових досліджень. 

Тема самостійної роботи 

10. Пошук нових наукових 

даних, що розширюють 

сферу знань в досліджува-

ній проблемі 

Тема лекції 5. Онови до-

казової медицини. Понят-

тя про фармакоепідеміо-

логічні дослідження. Рівні 

доказовості. Система фа-

рмаконагляду в Україні. 

Тема практичного за-

няття 8. Основи доказової 

медицини. Поняття про 

фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні дока-

зовості. 

Тема практичного за-

няття 9. Методологія 

постмаркетингових дослі-

джень. Система фармако-

нагляду в Україні. Інфор-

мування про небажані на-

слідки застосування лі-

карських засобів. 

Тема самостійної роботи 

11. Методи статистичної 

обробки даних у наукових 

дослідженнях. 

10 2 4 - - 4 - - - - - - 

Тематичний модуль 3. Основи академічної доброчесності 

Тема 1. Поняття академіч-

ної доброчесності  

 

 

 

2 

 

2 

   

 

 

 

 

2 

 

2 

   

Тема 2. Успішні освітні 

практики, політика та ін-

струменти формування 

академічної доброчесності. 

     6      6 

Тема 3. Академічна 

доброчесність у середо-

вищі закладу вищої 

освіти: правовий та етич-

ний аспекти.  

 2 2     2 2    
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Тема 4. Кодекси честі ака-

демічної доброчесності у 

закладах вищої освіти 

 2 2     2 2    

Тема 5. Забезпечення 

впровадження принципів 

академічної доброчесності 

у закладах вищої освіти  

 2 2     2 2    

Тема 8. Умови створення 

у закладі вищої освіти ат-

мосфери академічної доб-

рочесності. Моніторинг як 

інструмент забезпечення 

якості освіти та дотри-

мання принципів академі-

чної доброчесності. Опи-

тування студентів. 

     2      2 

Тема 9. Чинники пору-

шення та запобігання по-

рушення академічної 

доброчесності.  

     2      2 

Тема 10. Види академіч-

ної відповідальності. По-

рядок виявлення та вста-

новлення фактів пору-

шення академічної добро-

чесності 

 2 2     2 2    

Підсумкове заняття. За-

хист дипломного проекту. 

2 - 2 - - - - - - - - - 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА СА-

МОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

З навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дослідження. 

Основи академічної доброчесності» (90 год. / 3 кредити ECTS) 

 

Теми лекцій (20 год.)  

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Етика досліджень в медицині та біології. Принципи та правила біое-

тики. Нормативні документи щодо доклінічних і клінічних дослі-

джень. 

2 

2 Медико-етичні та правові проблеми клінічних випробувань лікарсь-

ких препаратів і медичних технологій та їх впровадження в клінічну 

практику. Світові та національні нормативні документи, які регла-

ментують проведення клінічних досліджень. Біоетичні комісії, зако-

нодавчі засади щодо їх створення і роботи. 

2 

3 Особливості проведення клінічних досліджень з уразливими катего-

ріями волонтерів. 
2 

4 Методологія наукових досліджень. Основи планування експеримен-

ту в теоретичній і клінічній медицині. Формулювання наукової гіпо-

2 
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тези, мети і завдань, об’єкту і предмету наукового дослідження. Роз-

робка дизайну і плану наукового дослідження. 

5 Онови доказової медицини. Поняття про фармакоепідеміологічні до-

слідження. Рівні доказовості. Система фармаконагляду в Україні. 

2 

6 Поняття академічної доброчесності 2 

7 Академічна доброчесність у середовищі закладу вищої освіти: пра-

вовий та етичний аспекти. 

2 

8 Кодекси честі академічної доброчесності у закладах вищої освіти 2 

9 Забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у 

закладах вищої освіти 

2 

10 Види академічної відповідальності. Порядок виявлення та встанов-

лення фактів порушення академічної доброчесності 

2 

Разом   20 
 

Теми практичних занять (30 год.)  

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Етичні засади вико-

ристання лабораторних тварин в медичних і біологічних досліджен-

нях. 

2 

2 Дослідницька етика. Медико-етичні та правові проблеми клінічних 

досліджень. Світові та національні нормативні документи, які рег-

ламентують проведення клінічних досліджень. Біоетичні комісії, за-

конодавчі 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 експеримен-

ту 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 фармакона-

гляду в Україні. Інформування про небажані наслідки застосування 

лікарських засобів. 

2 

10 Академічна доброчесність як інструмент підвещення якості освіти. 

Політика та інструменти формування академічної доброчесності у 

закладах вищої освіти. 

2 

11 Цінності академічної доброчесності. Академічна доброчесність у се- 2 
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редовищі закладу вищої освіти: правовий та етичний аспекти. 

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 доброчес-

ності. Виховання академічної культури. Моніторинг як інструмент за-

безпечення якості освіти та дотримання принципів академічної доб-

рочесності. Опитування студентів. 

2 

14 Процедура встановлення фактів порушення академічної доброчесно-

сті та притягнення до академічної відповідальності Порушення та за-

побігання порушення академічної доброчесності. 

2 

15 Підсумкове заняття. Захист дипломного проекту. 2 

Разом  30 

Семінарських занять – немає 

 

Самостійна робота (40 год.)  

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Використання сучасних досягнень науки і техніки при проведенні 

наукового пошуку та визначенні мети і завдань наукового дослі-

дження. 

2 

2 Біоетичні, правові та соціальні проблеми медичної генетики, генної 

інженерії, генної терапії та генетичних репродуктивних технологій 

модифікацій природи людини і тварин. 

4 

3 Етичні проблеми впровадження досягнень науки в клінічну практи-

ку. 

2 

4 Вибір методів наукового дослідження відповідно до поставленої ме-

ти та завдань. 

2 

5 Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції людини 

та нових репродуктивних технологій. Біоетичні проблеми плануван-

ня сім'ї (контрацепція та природні методи планування сім'ї). Медико-

етична та правова оцінка штучного аборту. 

2 

6 Соціальна етика медицини. Соціальна справедливість і соціоетичні 

зобов'язання. Соціально-етичні проблеми розподілу ресурсів у сис-

темі охорони здоров'я. Моделі організації охорони здоров'я та прак-

тика біомедичної етики. 

2 

7 Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків 

між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості й інформованої зго-

ди. 

2 

8 Біоетичні аспекти стоматології, хірургії, трансплантології, трансфу-

зіології. 

2 

9 Здоровий спосіб як умова його тривалості, фізичного та духовного 

розвитку. Людина і хвороба. Хвороба як переживання та поведінка 

людської особистості. Прикладні аспекти медичної психології в біо-

медичній етиці та деонтології. 

4 

10 Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань в дослі-

джуваній проблемі 

4 

11 Методи статистичної обробки даних у наукових дослідженнях. 4 

12 Успішні освітні практики, політика та інструменти формування ака-

демічної доброчесності. Міжнародні проєкти сприяння академічної доб-

рочесності 

6 

13 Умови створення у закладі вищої освіти атмосфери академічної доб- 2 
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рочесності. 

14 Чинники порушення та запобігання порушення академічної добро-

чесності. 

2 

Разом   40 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

• Створення доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних 

форматах (ppt, prezi) на основі матеріалів останніх з’їздів, конгресів, конфе-

ренцій. 

• Розробка дизайну наукового дослідження. Особливості методології на-

укового дослідження за участю людини; методологія проведення експериме-

нтальних досліджень за участю тварин; методологія проведення досліджень в 

межах запланованої наукової роботи. 

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Видами навчальних занять зі спеціалізації «Етика і методологія наукового 

дослідження. Основи академічної доброчесності» є: лекції, практичні занят-

тя, самостійна робота, написання курсової роботи у вигляді дипломного про-

екту, індивідуальна робота здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «До-

ктор філософії». 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Протягом освітньої програми моніторування академічної успішності прово-

диться на основі даних з відомості про відвідування лекцій та практичних за-

нять,  виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань, написання кур-

сової роботи. Форма контролю (тестові завдання, ситуаційні задачі, усний та 

письмовий контроль теоретичних знань, практична перевірка навичок та 

вмінь, написання реферату за оглядом літератури, програмований комп'юте-

рний контроль) обирається керівником курсу. По завершенню навчання за 

дисципліною «Етика і методологія наукового дослідження. Основи академіч-

ної доброчесності» аспірант / здобувач здає залік у вигляді захисту диплом-

ного проекту, який розробляє згідно теми дисертації, визначеної науковим 

керівником аспіранта. За умов успішного завершення курсу аспірант отримує 

сертифікат, у якому зазначено назву навчального курсу, відмітка про успіш-

ність навчання та кількість кредитів. 

Максимальна кількість балів, яку аспірант/здобувач вищої освіти може на-

брати під час вивчення дисципліни, становить 200, у тому числі: 

за поточну навчальну діяльність – 120 балів; 

за результатами оцінювання курсової роботи – 80 балів.  

 

8. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Поточна навчальна діяльність оцінюється за 4-бальною (традиційною) 

шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ критеріїв оцінювання. Поточна 

навчальна діяльність включає оцінювання початкового рівня знань (усне або 
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письмове опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), 

оцінювання  основного етапу заняття (контроль професійних умінь та нави-

чок, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня 

знань на занятті (вирішення ситуаційних задач, інтерпретація результатів ла-

бораторних та інших методів обстеження). 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали зале-

жно від кількості тем у Модулі І дисципліни (див. таблицю): 

 

Таблиця  

Номер модуля,  

к-сть навч. го-

дин/ 

к-сть кредитів 

ECTS 

Кількість  

тем 

Конвертація у бали традиційних 

оцінок 

Мінім. к-

сть балів 

«5» «4» «3» «2» 

Модуль 1  

90/3 

14 8,6 6,5 5 0  

ВСЬОГО Модуль І 120 91 70 0 70 

Курсова робота 80 65 50 0  

Межі балів за шкалою 

ECTS 

180-200 179-150 149-120 119 і 

менше 

 

Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як арифметична су-

ма балів за кожне заняття та Модуля І. 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант/здобувач за 

поточну діяльність під час вивчення дисципліни, вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у 

Модулі і становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів з дисципліни, яку повинен набрати аспі-

рант/здобувач для допуску до підсумкового модульного контролю, вирахову-

ється шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кіль-

кість тем у Модулі і становить 70 балів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні ви-

вчення всіх тем на останньому занятті з дисципліни.  

Обов’язковим для підсумкового модульного контролю (іспиту) є скла-

дання заліків (проміжного контролю). 

Для аспірантів/здобувачів, які набрали сумарно меншу кількість балів 

ніж критично-розрахунковий мінімум (70 балів), для одержання іспиту 

обов’язкове перескладання заліків. 

Форма проведення  підсумкового контролю є стандартизованою (тес-

тові завдання, ситуаційні задачі, усний та письмовий контроль теоретичних 

знань, практична перевірка навичок та вмінь, програмований комп'ютерний 

контроль) відповідно до ОНП. 
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Курсова робота вважається зарахованою, якщо аспірант/здобувач на-

брав не менше 50 балів з можливих 80. 

Оцінювання дисципліни. Оцінка за дисципліну визначається як сума 

балів за поточну навчальну діяльність та балу за курсову роботу і відобража-

ється за 200-бальною шкалою. 

Оцінка з дисципліни вноситься науковим керівником до «Відомості ре-

зультатів практичних та залікового заняття», «Індивідуального навчального 

плану аспіранта/здобувача».  

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями як наведено у таблиці. 

Оцінка за 200-бальною шка-

лою 

Оцінка за чотириба-

льною шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до мінімальної кількості 

балів, яку повинен набрати сту-

дент 

«3» 

Нижче мінімальної кількості ба-

лів, яку повинен набрати студент 
«2» 

За умов успішного завершення курсу аспірант отримує сертифікат, у 

якому зазначено назву навчального курсу, відмітку про успішність навчання 

та кількість кредитів. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Освітня підготовка аспірантів ґрунтується на використанні лекцій, 

практичних занять, тренінгів із застосуванням дистанційних форм навчання. 

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти технологією інфо-

рмаційного пошуку, комунікацій, презентацій результатів дослідження, на-

писання дисертації тощо. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичне забезпечення, розроблене БДМУ та кафед-

рами: 

- освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів ступеню 

вищої освіти «доктор філософії» за напрямом підготовки 091 «Біологія», 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 228 «Педіатрія»;  

- програма навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дос-

лідження» для здобувачів ступеню вищої освіти «доктор філософії» за на-

прямом підготовки 091 «Біологія», 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 

223 «Медсестринство», 228 «Педіатрія»;  

- навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-

трансферної системи (ЕСТS). 

- підручники, навчальні посібники. 
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