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1. Загальні відомості 

Відомості про викладачів навчальної дисципліни 

Назва дисципліни Етика і методологія наукового дослідження. Оcнови 

академічної доброчесності 

Розробники навчальної 

програми 

Завідувач кафедри фармакології, д.мед.н., професор 

Заморський І.І., доцент кафедри фармакології, к.мед.н. Копчук 

Т.Г., асистент кафедри фармакології, к.фарм.н. Драчук В.М., 

доцент кафедри психології та філософії, канд. філос. наук  

Зорій Н.І.  

Контактний телефон (0372) 53-52-62 

(0372) 55-09-51 

(0372) 52-63-37 

E-mail: pharmacology@bsmu.edu.ua 

https://www. zoryj@bsmu.edu.ua 

https://www. psychology@bsmu.edu.ua 

Сторінка дисципліни на 

сайті кафедри 
http://pharmacology.bsmu.edu.ua/ 

https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/pssoc/disciplini/pidgotovka-

aspirantiv-iii---iv-riven-akreditaciie 

 

 

2. Контактна інформація 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

Кафедра фармакології 

Україна. 58032, м. Чернівці 

вул. Богомольця, 2 

Тел. (0372) 53-52-62 

http://pharmacology.bsmu.edu.ua/ 

 

Буковинський державний медичний університет 

Кафедра психології та філософії 

58001, м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 3 

Тел/факс: (0372)52-63-37 

https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/pssoc/home 

psychology@bsmu.edu.ua 

 

 

mailto:pharmacology@bsmu.edu.ua
https://www/
mailto:zoryj@bsmu.edu.ua
https://www/
mailto:psychology@bsmu.edu.ua
http://pharmacology.bsmu.edu.ua/
http://pharmacology.bsmu.edu.ua/
https://sites.google.com/a/bsmu.edu.ua/pssoc/home
mailto:psychology@bsmu.edu.ua
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3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

(1 кредит ECTS – 30 год.) 

Галузь знань  

22 Охорона здоров’я 

Обов’язкова  

Модулів –1 

Курсова робота ‒ 1 

Спеціальність  

223 «Медсестринство» 

Роки навчання 

1 

Загальна кількість годин – 

90 год. 

Семестр 

1 

 

Кількість аудиторних годин –

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 

 

4. Політика навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Етика і методологія наукового дослідження. Основи академічної 

доброчесності» є обов’язковою для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти «доктор філософії» спеціальності 223 «Медсестринство». 

 Здобувач зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, 

практичними навичками та компетентностями з дисципліни «Етика і методологія 

наукового дослідження. Основи академічної доброчесності». 

 Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

 - самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролів 

без використання зовнішніх джерел інформації; 

 - списування під час контролю знань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів); 

 - самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань 

на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей.  

 Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

 - дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 

професійної етики та деонтології; 

 - дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров'я; 

 - усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики.  

 Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти: 

 - присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних, підсумковому модульному 

контролі та написання курсової роботи є обов'язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків з поважних причин). 
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 Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

 - відпрацювання пропущених занять відбувається згідно з графіком відпрацювання 

та консультацій (окрім випадків з поважної причини); 

 - відпрацювання пропущених занять з поважної причини здійснюється за 

індивідуальним графіком у т.ч. в зручний для викладача час, а також згідно з графіком 

відпрацювання та консультацій. 

5. Порядок відпрацювання пропущених занять 

Згідно Положення про порядок відпрацювання пропущених занять в БДМУ:  

 - Пропуск лекції є з поважної (хвороба, відрядження на наукову конференцію, 

курси підвищення кваліфікації та ін.) та без поважної причини. Засвоєння пропущеної 

теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового модульного 

контролю. Пропуск лекції без поважної причини відпрацьовується здобувачем вищої 

освіти через співбесіду, або презентацію пропущеної теми. 

 - Пропуск занять (практичних, семінарських), незалежно від причини пропуску, 

здобувач вищої освіти відпрацьовує викладачеві згідно з графіком консультацій та 

відпрацювання пропущених занять.  

6. Анотація до дисципліни 

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 молодих науковців, оскільки забезпечує вивчення етичних стандартів 

проведення наукової розвідки. 

Робоча програма підготовки докторів філософії складена на основі Закону України 

«Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Положення про підготовку 

докторів філософії та докторів наук Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет». 

Розділ «Основи академічної доброчесності» розроблений для аспірантів з метою 

вивчення питань: дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками, здобувачами вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні; академічної відповідальності 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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7. Розподіл навчальних годин 

Вид заняття / підсумкового контролю Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні 30 

Самостійна робота 40 

Підсумковий модульний контроль Залік  

(захист дипломного 

проекту) 

Всього годин / кредити ECTS  90 / 3 

 

8. Мета та завдання навчальної дисципліни 

8.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового 

дослідження. Основи академічної доброчесності» передбачає формування здобуття та 

поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших компетентностей 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 високому професійному 

рівні проводити профілактику та лікування соматичної та психосоматичної патології, 

запобігати допущенню деонтологічних, професійних та загальнолюдських помилок. 

 

8.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика і методологія наукового 

дослідження» є: 

• формування знань щодо формулювання наукової гіпотези, мети і завдань наукового 

дослідження; 

• формування знань і навичок щодо розробки дизайну та плану наукового 

дослідження; 

• формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, 

біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності; 

• формування знань щодо законодавчих документів, що захищаю індивідуум, 

суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в 

практику нових медико-біологічних технологій 

• виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримай 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 використання 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, інтереси 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 юриспруденції, а й визначати 

конкретні шляхи їхнього розв'язання; 
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• формування вміння користуватися новими етичними принципами (тобто 

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, мікробіологія, біологія, біофізика і т.д. - робота з 

мікрооорганізмами, білковими структурами, амінокислотами, кислотами, лугами, 

тощо).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни у здобувача мають бути сформовані 

компетентності: 

 інтегральні: Здатність до продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем медсестринства, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, 

реалізація власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 
 

Загальні компетентності:  
ЗК 1. Здатність до аналізу і синтезу. 
ЗК 2. Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з 
різних джерел, в т.ч. електронних). 
ЗК 5. Етичні зобов’язання та дотримання принципів академічної доброчесності. 
ЗК 6. Здатність працювати самостійно та у взаємодії з іншими (командна робота). 
ЗК 7. Здатність до критики та самокритики. 
ЗК 8. Лідерські якості.    
   
      Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 6. Здатність до самооцінки та критичного ставлення до себе щодо потреби у 

додаткових знаннях за напрямом наукових досліджень. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за спеціалізацією «Етика і 

методологія наукового дослідження. Основи академічної доброчесності», методи, які 

використовуються у експериментальних та клінічних наукових 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. 
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Уміти: 

• Проводити діагностику та лікування найбільш поширеніших захворювань 

внутрішніх органів в амбулаторних умовах відповідно до Національних стандартів 

та протоколів з використанням сучасних досягнень науки і техніки.  

• Виконувати діагностичні процедури та інтерпретувати результати сучасних 

методів дослідження, здійснювати окремі лабораторні та інструментальні 

дослідження самостійно в межах наукової роботи. 

• Застосовувати медичні інформаційні технології та медичну літературу у 

діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів у практиці сімейного 

лікаря. 

• Проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми дослідження 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 національному та 

міжнародному рівні; 

• Впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику та 

компетентністний підхід у проєктуванні та реалізації освітньої та наукової 

діяльності; 

• Використовувати сучасні інформаційні технології для пошуку та обробки 

інформації; 

• Проводити інформаційний пошук; 

• Аналізувати та адекватно трактувати дані з іншомовних джерел інформації; 

• 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 діагностичних 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 223 «Медсестринство» є:  

ПРН 1. Аналізувати та синтезувати сучасні тенденції в медсестринському процесі та в 

медицині загалом. 

ПРН 2. Вміти знаходити та правильно обирати наукову інформацію з використанням 

новітніх технологій. 

ПРН 6. Дотримуватися етичних принципів у роботі з пацієнтами та здобувачами освіти. 

ПРН 7. Дотримуватися принципів академічної доброчесності, відповідати за достовірність 

результатів власних наукових досліджень. 
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ПРН 18. Організовувати та оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати 

шляхи вдосконалення. 

ПРН 19. Провадити науково-педагогічну діяльність за спеціальністю «Медсестринство» в 

закладах освіти. 

 

Міжпредметні зв’язки (пререквізити): анатомія та фізіологія людини, біологія з 

основами генетики, біологічної фізики з фізичними методами аналізу, загальна та 

неорганічна хімія,фармакологія, етика деонтології у фармації,філософії, психології.  

 

9. Короткий зміст програми навчальної дисципліни 

 

 

№ 

пп 

 

 

Назва 

дисципліни 

К
р

ед
и

т
и

  Кількість годин Розподіл 

кредитів 

по сем. 

Заключний 

контроль 

 

Всього  

В тому числі 1 сем.  

л сем. пр. сам.   

Перший рік навчання 

1 Етика і 

методологія 

наукового 

дослідження 

 

2 60 10 - 20 30 2 

 

 

2. Основи 

академічної 

доброчесності 

1 30 10  10 10 1  

 

РАЗОМ  3 90 20 - 30 40 3 
1 сем.  

Залік 

 

Модуль 1. Етика і методологія наукового дослідження. Основи академічної 

доброчесності (90 годин). 

Вивчення історичних етапів розвитку медичної етики, біоетики як науки; вивчення 

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

міжнародних декларацій з питань медичної етики, біоетики; вивчення основ біобезпеки 

держави; вивчення біоетичних проблеми в багатонаціональному суспільстві; вивчення 

біоетичних та правових проблеми співіснування "традиційної" та "нетрадиційної" 

медицини; вивчення біоетичних основ професійної діяльності лікаря; вивчення моделі 

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

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

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 біоетичних та правових проблем клінічних 

випробувань лікарських препаратів та медичних технологій; вивчення біоетичних 

проблем в виконанні експериментів на тваринах; демонструвати вміння спілкуватися з 

колегами, хворими та їхніми родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, 

сприяти створенню здорового психологічного клімату в медичному середовищі; 

визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їх проявами у діяльності 

та спілкуванні; використовувати фахову нормативну лексику; демонструвати культуру 

письмового та усного мовлення; використовувати греко-латинські медичні терміни в 
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практичній діяльності фахівця; застосовувати моральні, етичні та фахові норми в 

професійній життєдіяльності; аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та 

сприяти їх розв’язанню; демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання 

взаємовідносин «лікар - хворий»; демонструвати володіння принципами медичної 

деонтології; інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі; трактувати 

основні історико-медичні події; демонструвати володіння морально-етичними 

принципами ставлення до живої людини, її тіла як об'єкта анатомічного та клінічного 

дослідження. Оволодіння методологією наукового дослідження.  

Запобігати порушенням академічної доброчесності; знати види академічної 

відповідальності та порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності. Володіти технологією перевірки на академічний плагіат наукових та інших 

видів робіт, пов’язаних з професійною діяльністю викладача, науковця, громадського 

діяча, члена академічної спільноти. 

Впроваджувати академічну доброчесність у середовищі закладу університету 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.  Обгрунтувати проблеми етики наукових публікацій.  

 

10. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

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 

досліджень в медицині та 

біології. Принципи та 

правила біоетики. 

Нормативні документи 

щодо доклінічних і 

клінічних досліджень.  

Тема практичного 

заняття 1. Біоетичні 

основи професійної 

діяльності лікаря.  

Етичні засади 

використання 

лабораторних тварин в 

медичних і біологічних 

дослідженнях. 

Тема самостійного 

заняття 1. Використання 

сучасних досягнень науки 

і техніки при проведенні 

наукового пошуку та 

визначенні мети і завдань 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 
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наукового дослідження.   

Тема самостійного 

заняття 2. Біоетичні, 

правові та соціальні 

проблеми медичної 

генетики, генної 

інженерії, генної терапії та 

генетичних 

репродуктивних 

технологій модифікацій 

природи людини і тварин. 

Тема лекції 2. Медико-

етичні та правові 

проблеми клінічних 

випробувань лікарських 

препаратів і медичних 

технологій та їх 

впровадження в клінічну 

практику. Світові та 

національні нормативні 

документи, які 

регламентують 

проведення клінічних 

досліджень. Біоетичні 

комісії, законодавчі засади 

щодо їх створення і 

роботи. 

Тема практичного 

заняття 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. 

Тема самостійної роботи 

3. Етичні проблеми 

впровадження досягнень 

науки в клінічну практику 

Тема самостійної роботи 

4. 

Вибір методів наукового 

дослідження відповідно до 

поставленої мети та 

завдань. 

 

 

8 2 2 - - 4 - - - - - - 
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Тема лекції 3. 

Особливості проведення 

клінічних досліджень з 

уразливими категоріями 

волонтерів. 

Тема практичного 

заняття 3. Дотримання 

принципів і правил 

біоетики при проведенні 

клінічних досліджень в 

педіатричній, 

психіатричній і 

реанімаційній практиці. 

Тема практичного 

заняття 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. 

Тема практичного 

заняття 5. Поняття 

фармакоекономіки та 

засади вибору економічно 

доцільних способів 

діагностики і лікування. 

Тема самостійної роботи 

5. Медико-етичні, 

соціальні та правові 

проблеми репродукції 

людини та нових 

репродуктивних 

технологій. Біоетичні 

проблеми планування сім'ї 

(контрацепція та природні 

методи планування сім'ї). 

Медико-етична та правова 

оцінка штучного аборту. 

Тема самостійної роботи 

6. Соціальна етика 

медицини. Соціальна 

справедливість і 

соціоетичні зобов'язання. 

Соціально-етичні 

проблеми розподілу 

ресурсів у системі 

20 2 6 - - 12 - - - - - - 
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охорони здоров'я. Моделі 

організації охорони 

здоров'я та практика 

біомедичної етики. 

Тема самостійної роботи 

7. Біоетичні основи 

професійної діяльності 

лікаря. Моделі стосунків 

між лікарем і пацієнтом. 

Принципи правдивості й 

інформованої згоди. 

Тема самостійної роботи 

8. Біоетичні аспекти 

стоматології, хірургії, 

трансплантології, 

трансфузіології. 

Тема самостійної роботи 

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 

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. 

Методологія наукових 

досліджень. Основи 

планування експерименту 

в теоретичній і клінічній 

медицині. Формулювання 

наукової гіпотези, мети і 

завдань, об’єкту і 

предмету наукового 

дослідження. Розробка 

дизайну і плану наукового 

дослідження.  

Тема практичного 

заняття 6. Методологія 

наукових досліджень. 

Основи планування 

експерименту в 

теоретичній і клінічній 

медицині. Новітні методи 

дослідження, їх 

10 2 4 - - 4 - - - - - - 
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інформативність, 

специфічність та 

чутливість. Біомаркери 

різних процесів та станів, 

їх інформативність.  

Тема практичного 

заняття 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. 

Тема самостійної роботи 

10. Пошук нових наукових 

даних, що розширюють 

сферу знань в 

досліджуваній проблемі 

Тема лекції 5. Онови 

доказової медицини. 

Поняття про 

фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні 

доказовості. Система 

фармаконагляду в Україні. 

Тема практичного 

заняття 8. Основи 

доказової медицини. 

Поняття про 

фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні 

доказовості. 

Тема практичного 

заняття 9. Методологія 

постмаркетингових 

досліджень. Система 

фармаконагляду в Україні. 

Інформування про 

небажані наслідки 

застосування лікарських 

засобів. 

Тема самостійної роботи 

11. Методи статистичної 

обробки даних у наукових 

дослідженнях. 

 

10 2 4 - - 4 - - - - - - 
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Тематичний модуль 3. Основи академічної доброчесності 

 

Тема 1. Поняття 

академічної 

доброчесності  

 

 

 

2 

 

2 

   

 

 

 

 

2 

 

2 

   

Тема 2. Успішні освітні 

практики, політика та 

інструменти формування 

академічної доброчесності. 

     6      6 

Тема 3. Академічна 

доброчесність у 

середовищі закладу вищої 

освіти: правовий та 

етичний аспекти.  

 2 2     2 2    

Тема 4. Кодекси честі 

академічної 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 

атмосфери академічної 

доброчесності. 

Моніторинг як інструмент 

забезпечення якості освіти 

та дотримання принципів 

академічної 

доброчесності. 

Опитування студентів. 

     2      2 

Тема 9. Чинники 

порушення та запобігання 

порушення академічної 

доброчесності.  

     2      2 

Тема 10. Види 

академічної 

відповідальності. Порядок 

виявлення та 

встановлення фактів 

порушення академічної 

доброчесності 

 2 2     2 2    

Підсумкове заняття. 

Захист дипломного 

проекту. 

2 - 2 - - - - - - - - - 
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11. Тематичний план лекцій, семінарських, практичних занять та самостійної роботи 

 

МОДУЛЬ 1.  

Етика і методологія наукового дослідження. Основи академічної доброчесності  

 

Теми лекцій 

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Етика досліджень в медицині та біології. Принципи та правила 

біоетики. Нормативні документи щодо доклінічних і клінічних 

досліджень. 

2 

2 Медико-етичні та правові проблеми клінічних випробувань 

лікарських препаратів і медичних технологій та їх впровадження в 

клінічну практику. Світові та національні нормативні документи, які 

регламентують проведення клінічних досліджень. Біоетичні комісії, 

законодавчі засади щодо їх створення і роботи. 

2 

3 Особливості проведення клінічних досліджень з уразливими 

категоріями волонтерів. 
2 

4 Методологія наукових досліджень. Основи планування 

експерименту в теоретичній і клінічній медицині. Формулювання 

наукової гіпотези, мети і завдань, об’єкту і предмету наукового 

дослідження. Розробка дизайну і плану наукового дослідження. 

2 

5 Онови доказової медицини. Поняття про фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні доказовості. Система фармаконагляду в Україні. 

2 

6 Поняття академічної доброчесності 2 

7 Академічна доброчесність у середовищі закладу вищої освіти: 

правовий 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 

встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

2 

Разом   20 

 

Теми практичних занять 

 

№ 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, 

2 
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використання стовбурових клітин. 

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 підвещення 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 

Разом  30 

 

Семінарських занять – немає 

 

Самостійна робота  

 

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Використання сучасних досягнень науки і техніки при проведенні 

наукового пошуку та визначенні мети і завдань наукового 

дослідження. 

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 

практику. 

2 

4 Вибір методів наукового дослідження відповідно до поставленої 

мети та завдань. 

2 
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5 Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції людини 

та нових репродуктивних технологій. Біоетичні проблеми 

планування 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 

системі охорони здоров'я. Моделі організації охорони здоров'я та 

практика біомедичної етики. 

2 

7 Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі стосунків 

між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості й інформованої 

згоди. 

2 

8 Біоетичні аспекти стоматології, хірургії, трансплантології, 

трансфузіології. 

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 

біомедичній етиці та деонтології. 

4 

10 Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань в 

досліджуваній проблемі 

4 

11 Методи статистичної обробки даних у наукових дослідженнях. 4 

12 Успішні освітні практики, політика та інструменти формування 

академічної доброчесності. Міжнародні проєкти сприяння академічної 

доброчесності 

6 

13 Умови створення у закладі вищої освіти атмосфери академічної 

доброчесності. 

2 

14 Чинники порушення та запобігання порушення академічної 

доброчесності. 

2 

Разом   40 

12. Індивідуальні завдання 

• Створення доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних форматах 

(ppt, prezi) на основі матеріалів останніх з’їздів, конгресів, конференцій. 

• Розробка дизайну наукового дослідження. Особливості методології наукового 

дослідження за участю людини; методологія проведення експериментальних 

досліджень за участю тварин; методологія проведення досліджень в межах 

запланованої наукової роботи. 

 

13. Методи навчання 

Видами навчальних занять зі спеціалізації «Етика і методологія наукового дослідження. 

Оcнови академічної доброчесності» є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

написання курсової роботи у вигляді дипломного проекту, індивідуальна робота 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "Доктор філософії". 

 

14. Методи контролю успішності навчання 

Протягом освітньої програми моніторування академічної успішності проводиться на 

основі даних з відомості про відвідування лекцій та практичних занять,  виконання 

самостійної роботи, індивідуальних завдань, написання курсової 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'ютерний контроль) обирається керівником курсу. По завершенню 

навчання за дисципліною "Етика і методологія наукового дослідження" аспірант / 

здобувач здає залік у вигляді захисту дипломного проекту, який розробляє згідно теми 
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дисертації, визначеної науковим керівником аспіранта. За умов успішного завершення 

курсу аспірант отримує сертифікат, у якому зазначено назву навчального курсу, відмітка 

про успішність навчання та кількість кредитів. 

Максимальна кількість балів, яку аспірант/здобувач вищої освіти може набрати під час 

вивчення дисципліни, становить 200, у тому числі: 

за поточну навчальну діяльність – 120 балів; 

за результатами оцінювання курсової роботи – 80 балів.  

 

15. Оцінювання рівня підготовки здобувача ступеня вищої освіти  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

 

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 письмове опитування, тестовий 

контроль з використанням тестових завдань), оцінювання  основного етапу заняття 

(контроль професійних умінь та навичок, вирішення типових ситуаційних задач), 

оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач, інтерпретація 

результатів лабораторних та інших методів обстеження). 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали залежно від 

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

 

 

Таблиця  

Номер модуля,  

к-сть навч. годин/ 

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 сума 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 аспірант/здобувач 

для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення 

кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у Модулі і становить 70 

балів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем 

на останньому занятті з дисципліни.  

Обов’язковим для підсумкового модульного контролю (іспиту) є складання 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. 
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Форма проведення  підсумкового контролю є стандартизованою (тестові завдання, 

ситуаційні задачі, усний та письмовий контроль теоретичних знань, практична перевірка 

навичок та вмінь, програмований комп'ютерний контроль) відповідно до ОНП. 

Курсова робота вважається зарахованою, якщо аспірант/здобувач набрав 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 відображається за 200-бальною 

шкалою. 

Оцінка з дисципліни вноситься науковим керівником до «Відомості результатів 

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 шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, 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. 

 

16. 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 інформаційного 

пошуку, комунікацій, презентацій результатів дослідження, написання дисертації тощо. 

17. Методичне забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення, розроблене БДМУ та кафедрами: 

- освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки здобувачів ступеню вищої освіти 

«доктор філософії» за напрямом підготовки 223 «Медсестринство»;  

- програма навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дослідження. 

Основи академічної доброчесності» для здобувачів ступеню вищої освіти «доктор 

філософії» за напрямом підготовки 223 «Медсестринство»;  

- навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕСТS). 

- підручники, навчальні посібники. 

 

18. Рекомендована література 

18.1. Базова  

1. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. – 212 

с. 

2. Запорожан В. М. Біоетика та біобезпека: Підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - 

К.: Здоров'я, 2013. - 456 с. 

3. Ковалева О. Н. Основы биоэтики и биобезопасности: учебник / О. Н.Ковалева, В. И. 

Лесовой, Т. Н. Амбросова, В. И. Смирнова. – К.: Медицина, 2015. – 424 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник 

/ О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 
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5. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

6. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. 

посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. - К., 2003. - 116 с. 

7. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод.   

      Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є.   

      Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. 

8. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А.  

      Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с. 

9. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. – Івано- 

      Франківськ: НАІР, 2018. - 120 с. 

 

18.2. Допоміжна 

1. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієва.- Львів : БаК, 2003. -592 с. 

2. Ардашева Н. А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни. Правовые 

условия применения /Н. А. Ардашева //Вестник РАМН. - 1996. - № 12. - С. 60-67. 

3. Аряев Н. Л. Медико-этические и правове проблемы в неонатологической практике / 

Н. Л. Аряев // Другий національний конгрес з біоетики.- К. : НАН України, АМН 

України, Комісія з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України, 2004. - . 103. 

4. Аряев Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной  медицине // 

Неонатология : учебник / Н. Л. Аряев. - О.: Одес. гос. мед. ун- т, 2006. - С. 119-136. 

5. Аряєв М. Л. Психологічні та біоетичні проблеми у перинатальній медицині // 

Неонатологія : підручник / М. Л. Аряєв. - К. : АДЕФ - Україна, 2003. - С 115-131. 

6. Биомедицинская этика / под ред. В.И. Покровского. -М.: Медицина, 1997.— 224 с. 

7. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / под ред. Б. Г. Юдина. М.: Медицина, 1998. 

-225 с. 

8. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. 

Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с. 

9. Боднар Г. В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, I. С. Вітенко, О. Ю. 

Попович. - Донецьк, 2003. -110 с. 

10. Вітенко І. С Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки 

лікаря загальної практики - сімейного лікаря /І. С. Вітенко. - Харків : Золоті сторінки, 

2002. - 288 с 

11. Вітенко І. С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і 

лікування хворих /І С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло.- Тернопіль : Укрмедкнига, 

2002. - 187 с 

12. Возіанов О. Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та 

відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук //Здоров'я 

України.- 2008. - № 12 (193). - С 62-63. 

13. Гешелин С. А. Этика в хирургии / С. А. Гешелин //Здоров'я України.- 2005. - № 3.- С 

6. 

14. Закон України "Про вищу освіту" №2984-ІІІ від 17 січня 2002 року із змінами та 

доповненнями. 

15. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 1977-ХІІ від 13 

грудня 1991 року із змінами та доповненнями. 

16. Запорожан В. М. Біоетика : підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К.: Здоров'я, 

2005. - 288 с. 

17. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В.М Запорожан //Вісник HAH України. -

2004. - № 12. - С. 22-30. 

18. Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії 

/ В. М. Запорожан // Інтегративна антропологія. - 2005. - № 1-2 (5-6). - С 3-10. 
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19. Запорожан В. Н. Биоэтика в XX столетии: от глобальной биоэтики / В. Н. Запорожан // 

Інтегративна антропологія. - 2004. - № 2 (4). - С. 3-9. 

20. Запорожан В. Н. Биоэтика: учебник / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев.- О.: Одес. гос. 

мед. ун-т, 2005. - 295 с. 

21. Запорожан В. Н. Путь к нооэтике / В.Н. Запорожан.- О.: Одес. гос.мед. ун-т, 2008.- 284 

с. 

22. Иванов В. И. Этические аспекти с следований генома человека в генотерапии / В. И. 

Иванов // Итоги науки и техники. Геном человека. -М.:ВИНИТИ, 1994. - С. 149-157. 

23. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. - М.: 

Медицина, 1990. - 220 с 

24. Кундієв Ю. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов // Вісник 

НАН України. - 1999. - № 8. - С 6-8. 

25. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс 

лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

26. Любан-Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан-Плоцца, В. 

Запорожан, Н. Аряев. - К.: АДЕФ - Украйна, 2001. - 292 с 

27. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник. – 

Житомир: ПП Рута, 2003. – 476 с. 

28. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. \ Рузавин Г.И. – М., 

1999. – 317 с. 

29. Общепрактическая и семейная медицина / под ред. М. Кохена ; пер. с нем. - Минск, 

1997. - 458 с. 

30. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Наринян А. Р. – К., 

2002. – 112 с. 

31. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Фрумкин Р.А. – 

Алчевск., 2001. – 201 с. 

32. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища школа, 

2002. – 200 с 

33. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2004. – 208 с. 

34. Bioethics Research Library Databases. "The Bioethics Society of Ohio State". Thebioethics 

society.org.ohio-state.edu. – 2016. 

35. Bioethics Research Library Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University. – 2010. – 

Режим доступу:  

https://bioethics.georgetown.edu/databases/classcheme/classchemealpha.pdf 

36. Journal of Clinical Research & Bioethics. Open Access Journal. – 2016. – Режим доступу: 

http://www.omicsonline.org/clinical-research-bioethics.php 

37. Lolas Fernando. Bioethics and animal research: A personal perspective and a noteonthe 

contribution of Fritz Jahr. / Lolas Fernando // BiologicalResearch (Santiago). – 2008. – Vol. 

41 (1). – P. 119–123. doi:10.4067/S0716-97602008000100013 

38. Mautner Michael N. Life-centeredethics, and the human future in space. / N. Mautner 

Michael // Bioethics. – 2009. – Vol. 23. – P. 433–440. doi:10.1111/j.1467-8519.2008.00688 

39. Muzur Amir. "The nature of bioethics revisited: A comment on Tomislav Bracanović". / 

Muzur Amir // Developing World Bioethics. – 2014. – Vol. 14. – P. 109–110. 

doi:10.1111/dewb.12008 

40. National Institute of Health. Clinical Center. The department of Bioethics – 2016. – Режим 

доступу: http://www.bioethics.nih.gov/research/ 

41. Rinčić, I., Muzur, A.: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Fritz Jahrand the Birth of 

European Bioethics). Zagreb: Pergamena, 2012. – 141 р. (Croatian) 

42. The Bioethics Society of the Ohio State University. – 2016. – Режим доступу: 

http://thebioethicssociety.org.ohio-state.edu/ 

https://bioethics.georgetown.edu/databases/classcheme/classchemealpha.pdf
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43. Zaporozhan V. М. Bioethics: Textbook / V. М. Zaporozhan, M. Lryayev. - О.: The Odessa 

State Medical University, 2008. - 288 p. 

44. Zaporozhan V. M. From Bioethics – to Nooethics / V. M. Zaporozhan. - Varna: Scripta 

Scientifica Medica, 2008. - Vol. 40 (1). - P. 7-12. 

 

18.3. Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри фармакології http://pharmacology.bsmu.edu.ua/ 

2. Сервер дистанційного навчання БДМУ http://moodle.bsmu.edu.ua 

3. Сервер МОЗ України http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ 

4. Bioethics https://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics 

5. Bioethics.net. Where the World Finds Bioethics. - Режим доступу: 

http://www.bioethics.net/topics/research-ethics/ 

6. Online Resources and Data bases in Bioethics. Режим доступу: 

https://bioethics.georgetown.edu/explore-bioethics/online-bioethics-resources/ 

 

 

http://pharmacology.bsmu.edu.ua/
http://moodle.bsmu.edu.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics
http://www.bioethics.net/topics/research-ethics/
https://bioethics.georgetown.edu/explore-bioethics/online-bioethics-resources/

