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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового 

дослідження» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України – 

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти «доктор філософії» 

Галузь знань    22 «Охорона здоров’я» 

Спеціальності    223 «Медсестринство» 

Освітньо-наукова програма  «Медсестринство» 

 
 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни "Етика і методологія 

наукового дослідження". 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Етика і методологія 

наукового дослідження» 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, моральної сторони 

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. 
 

1.2. 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; 
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• 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; 

• 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).  

 

 

• 1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна: 

 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. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань за 

спеціалізацією «Етика і методологія наукового дослідження», методи, які 

використовуються у експериментальних та клінічних наукових 

дослідженнях.  

вміти: 

• Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження; 

• Розробляти дизайн та план наукового дослідження; 

• Використовувати методи біоетики та нооетики у практичній діяльності; 

• Вступати в довірчий контакт із пацієнтом та його близькими; 

• Застосовувати медичні інформаційні технології та медичну літературу 

у плануванні експериментальних та клінічних наукових досліджень; 

• Проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми 

дослідження у вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних 

базах; 

• Формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми; 

• Розробляти дизайн дослідження;  

• Вибирати методи наукового дослідження, адекватні поставленим меті 

та завданням; 

• Впроваджувати досягнення науки і техніки у клінічну практику.  

мати поняття щодо: 

• застосовування принципів доказової медицини у прийнятті 

діагностичних та лікувальних рішень;  

• 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. 

ПРН 18. Організовувати та оцінювати ефективність освітнього процесу, 

рекомендувати шляхи вдосконалення. 

ПРН 19. Провадити науково-педагогічну діяльність за спеціальністю 

«Медсестринство» в закладах освіти. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредитів 

ЄКТС). 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Етика і методологія наукового дослідження (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 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. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
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. Визначення, 

предмет, принципи й історія 

розвитку біомедичної етики. 

Принципи та правила біоетики. 

Основні суспільні проблеми, 

що розглядає біоетика. 

Нормативні документи щодо 

використання лабораторних 

тварин в доклінічних 

дослідженнях. Біоетичні 

комісії, законодавчі засади 

щодо їх створення і роботи. 

Тема практичного заняття 1. 

Визначення, предмет, принципи 

й історія розвитку біомедичної 

етики. Біоетичні основи 

професійної діяльності лікаря. 

Моделі стосунків між лікарем і 

пацієнтом. 

Тема практичного заняття 2. 

Біоетичні комісії, законодавчі 

засади щодо їх створення і 

роботи. 

Тема самостійного заняття 1. 

Використання сучасних 

досягнень науки і техніки при 

проведенні наукового пошуку 

та визначенні мети і завдань 

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. 

16 4 4   8 - - - - - - 

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. 

Тема практичного заняття 3. 

Дослідницька етика. Медико-

етичні та правові проблеми 

доклінічних випробувань 

14 4 4   6 -      
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лікарських препаратів і медич-

них технологій. Нормативні 

документи щодо використання 

лабораторних тварин в 

доклінічних дослідженнях. 

Тема практичного заняття 4. 

Медико-етичні та правові 

проблеми клінічних випробу-

вань лікарських препаратів і 

медичних технологій та їх 

впровадження в клінічну 

практику. Світові та 

національні нормативні 

документи, які регламентують 

проведення клінічних 

досліджень.  

Тема самостійної роботи 3. 

Впровадження досягнень науки 

у клінічну практику 

Тема самостійної роботи 4. 

Вибір методів наукового 

дослідження відповідно до 

постав-леної мети та завдань. 

Тема лекції 3. Біоетичні 

аспекти взаємин хворого, його 

родини і медичного персоналу 

лікувальних закладів. Принцип 

конфіденційності (лікарська 

таємниця). Національне 

законодавство про захист 

персональних даних. Соціальна 

етика в медицині і фармації. 

Здоровий спосіб життя, як 

умова його тривалості, 

фізичного та духовного 

розвитку. Поняття 

фармакоекономіки та засади 

вибору економічно доцільних 

способів діагностики і 

лікування. 

Тема практичного заняття 5. 
Принципи правдивості й 

інформованої згоди. Біоетичні 

аспекти взаємин хворого, його 

родини і медичного персоналу 

лікувальних закладів. Принцип 

конфіденційності (лікарська 

таємниця). Національне 

законодавство про захист 

персональних даних. 

Тема практичного заняття 6. 

Медико-етичні, соціальні та 

правові проблеми репродукції 

людини. Медико-етична та 

правова оцінка штучного 

аборту. Біоетичні, правові та 

соціальні проблеми медичної 

генетики, генної інженерії, 

генної терапії та генетичних 

репродуктивних технологій 

модифікацій природи людини і 

тварин. 

32 4 10 - - 18       



7 

 
Тема практичного заняття 7. 
Біоетичні проблеми життя, 

вмирання, реанімації та смерті. 

Біоетичні та правові проблеми 

евтаназії та суїциду за сприяння 

лікаря. Донорство, взяття та 

дарунок органів, використання 

стовбурових клітин. 

Тема практичного заняття 8. 
ВІЛ-інфекція та СНІД як 

біоетична та соціальна 

проблеми. Біоетичні проблеми 

алкоголізму, вживання 

наркотиків та тютюнопаління. 

Профілактика, реабілітація та 

ресоціалізація. 

Тема практичного заняття 9. 
Здоровий спосіб як умова його 

тривалості, фізичного та 

духовного розвитку. Соціальна 

етика медицини. Соціальна 

справедливість і соціоетичні 

зобов'язання. Моделі 

організації охорони здоров'я та 

практика біомедичної етики. 

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 

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. Донорство, 

взяття та дарунок органів, 

використання стовбурових 

клітин. 
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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. Основи 

бібліографічного пошуку, 

перелік наукометричних баз та 

їх значущість, провідні 

інформаційні ресурси для 

пошуку інформації. Новітні 

методи дослідження, їх 

інформативність, специфічність 

та чутливість. Біомаркери 

різних процесів та станів, їх 

інформати-вність. Правові 

основи авторського права, 

принципи запобігання плагіату 

і фальсифікацій при проведенні 

наукових досліджень. 

Тема практичного заняття 10. 

Методологія наукових 

досліджень. Основи планування 

експерименту в теоретичній і 

клінічній медицині. 

Формулювання наукової 

гіпотези, мети і завдань, 

об’єкту і предмету 

дослідження; розробка дизайну 

та плану наукового 

дослідження. 

Тема практичного заняття 11. 
Новітні методи дослідження, їх 

інформативність, специфічність 

та чутливість. Біомаркери 

різних процесів та станів, їх 

інформативність. Проведення 

наукових досліджень за участю 

людей і тварин, робота з 

біоматеріалом і без залучення 

живих об'єктів (медична 

біохімія, мікробіологія, 

біологія, біофізика і т.д. - 

14 4 6 - - 4       
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робота з мікрооорганізмами, 

білковими структурами, 

амінокислотами, кислотами, 

лугами, тощо). 

Тема практичного заняття 12. 

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 проблем 

Тема лекції 5. Відповідальність 

за достовірність отриманих 

наукових результатів. Доказова 

медицина. Поняття про 

фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні доказовості. 

Порівняння ефективності та 

ризику при використанні 

лікарських засобів. Система 

фармаконагляду в Україні. 

Тема практичного заняття 13. 

Види систематичних помилок 

та способи їх уникнення. 

Відповідальність за 

достовірність отриманих 

наукових результатів. Доказова 

медицина. Поняття про 

фармакоепідеміологічні 

дослідження. Рівні доказовості. 

Тема практичного заняття 14. 

Порівняння ефективності та 

ризику при використанні лі-

карських засобів. Система 

фармаконагляду в Україні. 

побічні реакції та побічна дія. 

Інформування про небажані 

наслідки застосування 

лікарських засобів. 

Тема самостійної роботи 11. 

Методи статистичної обробки 

даних у наукових дослі-

дженнях. 

12 4 4 - - 4       

Підсумкове заняття. Захист 

дипломного проекту. 
2 - 2 - - - - - - - - - 

Разом за навчальною 

дисципліною 
90 20 30 - - 40 90 20 30 - - 40 

 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (НЕМАЄ) 
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5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З навчальної дисципліни «Етика і методологія наукового дослідження» 

(90 год. / 3 кредити ECTS) 
 

Теми лекцій (20 год.) 

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Визначення, предмет, принципи й історія розвитку 

біомедичної етики. Принципи та правила біоетики. Основні 

суспільні проблеми, що розглядає біоетика. Нормативні 

документи щодо використання лабораторних тварин в 

доклінічних дослідженнях. Біоетичні комісії, законодавчі 

засади щодо їх створення і роботи. 

4 

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. 

4 

3 Біоетичні аспекти взаємин хворого, його родини і медичного 

персоналу лікувальних закладів. Принцип конфіденційності 

(лікарська таємниця). Національне законодавство про захист 

персональних даних. Соціальна етика в медицині і фармації. 

Здоровий спосіб життя, як умова його тривалості, фізичного 

та духовного розвитку. Поняття фармакоекономіки та засади 

вибору економічно доцільних способів діагностики і 

лікування. 

4 

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. Основи бібліографічного пошуку, 

перелік наукометричних баз та їх значущість, провідні 

інформаційні ресурси для пошуку інформації. Новітні 

методи дослідження, їх інформативність, специфічність та 

чутливість. Біомаркери різних процесів та станів, їх 

інформативність. Правові основи авторського права, 

принципи запобігання плагіату і фальсифікацій при 

проведенні наукових досліджень. 

4 

5 Види систематичних помилок та способи їх уникнення. 

Відповідальність за достовірність отриманих наукових 

результатів. Доказова медицина. Поняття про 

фармакоепідеміологічні дослідження. Рівні доказовості. 

Порівняння ефективності та ризику при використанні 

лікарських засобів. Система фармаконагляду в Україні.  

4 

Разом   20 



11 

 
 

Теми практичних занять (30 год.) 

№ з/п Тема К-ть 

годин 

1 Визначення, предмет, принципи й історія розвитку 

біомедичної етики. Біоетичні основи професійної 

діяльності лікаря. Моделі стосунків між лікарем і 

пацієнтом.  

2 

2 Біоетичні комісії, законодавчі засади щодо їх створення і 

роботи. 

2 

3 Дослідницька етика. Медико-етичні та правові проблеми 

доклінічних випробувань лікарських препаратів і 

медичних технологій. Нормативні документи щодо 

використання лабораторних тварин в доклінічних 

дослідженнях. 

2 

4 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. 

2 

5 Принципи правдивості й інформованої згоди. Біоетичні 

аспекти взаємин хворого, його родини і медичного 

персоналу лікувальних закладів. Принцип 

конфіденційності (лікарська таємниця). Національне 

законодавство про захист персональних даних. 

2 

6 Медико-етичні, соціальні та правові проблеми репродукції 

людини. Медико-етична та правова оцінка штучного 

аборту. Біоетичні, правові та соціальні проблеми медичної 

генетики, генної інженерії, генної терапії та генетичних 

репродуктивних технологій модифікацій природи людини 

і тварин. 

2 

7 Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті. 

Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за 

сприяння лікаря. Донорство, взяття та дарунок органів, 

використання стовбурових клітин. 

2 

8 ВІЛ-інфекція та СНІД як біоетична та соціальна проблеми. 

Біоетичні проблеми алкоголізму, вживання наркотиків та 

тютюнопаління. Профілактика, реабілітація та 

ресоціалізація. 

2 

9 Здоровий спосіб як умова його тривалості, фізичного та 

духовного розвитку. Соціальна етика медицини. Соціальна 

справедливість і соціоетичні зобов'язання. Моделі 

організації охорони здоров'я та практика біомедичної 

етики. Поняття фармакоекономіки та засади вибору 

2 
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економічно доцільних способів діагностики і лікування. 

10 Методологія наукових досліджень. Основи планування 

експерименту в теоретичній і клінічній медицині. 

Формулювання наукової гіпотези, мети і завдань, об’єкту і 

предмету дослідження; розробка дизайну та плану 

наукового дослідження. 

2 

11 Новітні методи дослідження, їх інформативність, 

специфічність та чутливість. Біомаркери різних процесів 

та станів, їх інформативність. Проведення наукових 

досліджень за участю людей і тварин, робота з 

біоматеріалом і без залучення живих об'єктів (медична 

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

мікрооорганізмами, білковими структурами, 

амінокислотами, кислотами, лугами, тощо). 

2 

12 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. Написання реферату за 

оглядом літератури згідно теми дисертаційного 

дослідження. 

2 

13 Види систематичних помилок та способи їх уникнення. 

Відповідальність за достовірність отриманих наукових 

результатів. Доказова медицина. Поняття про 

фармакоепідеміологічні дослідження. Рівні доказовості. 

2 

14 Порівняння ефективності та ризику при використанні 

лікарських засобів. Система фармаконагляду в Україні. 

побічні реакції та побічна дія. Інформування про небажані 

наслідки застосування лікарських засобів. 

2 

15 Підсумкове заняття. Захист дипломного проекту. 2 

Разом  30 

 

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 дослідження   

4 

2 Біоетичні, правові та соціальні проблеми медичної 

генетики, генної інженерії, генної терапії та генетичних 

репродуктивних технологій модифікацій природи людини 

і тварин. 

4 

3 Впровадження досягнень науки у клінічну практику 2 

4 Вибір методів наукового дослідження відповідно до 4 
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поставленої мети та завдань. 

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. 

4 

7 Біоетичні основи професійної діяльності лікаря. Моделі 

стосунків між лікарем і пацієнтом. Принципи правдивості 

й інформованої згоди. 

4 

8 Біоетичні аспекти стоматології, хірургії, трансплантології, 

трансфузіології. Донорство, взяття та дарунок органів, 

використання стовбурових клітин. 

4 

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 

Разом   40 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

• Визначення, предмет, завдання, принципи й історія розвитку 

біомедичної етики. Предмет та основи нооетики. 

• Біоетичні аспекти взаємин хворого, його родини і медичного персоналу 

лікувальних закладів. Принцип конфіденційності (лікарська таємниця). 

• Новітні медичні технології та проблеми біоетики. Медико-етичні та 

правові проблеми клінічних випробувань лікарських препаратів і 

медичних технологій та їх впровадження в клінічну практику. 

• Біоетичні проблеми життя, вмирання, реанімації та смерті. Біоетичні та 

правові проблеми евтаназії та суїциду за сприяння лікаря. 

• ВІЛ-інфекція та СНІД як біотична та соціальна проблеми. Біоетичні 

проблеми алкоголізму, вживання наркотиків та тютюнопаління. 

Профілактика, реабілітація та ресоціалізація. 

• Розробка дизайну наукового дослідження. Особливості методології 

наукового дослідження за участю людини;  методологія проведення 
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експериментальних досліджень за участю тварин; методологія 

проведення досліджень в медичній біології, біофізиці, біохімії, тощо 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Видами навчальних занять зі спеціалізації «Етика і методологія 

наукового дослідження» є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

індивідуальна робота, написання реферату за оглядом літератури, написання 

курсової роботи у вигляді дипломного проекту. 

 

11. 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 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. 
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