


ВСТУП 

Робочу програму навчальної дисципліни НД 1.2.2 «Методологія організації наукової 

роботи в медичних науках. Основи академічної доброчесності» для підготовки докторів філософії 

за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії в аспірантурі Державної установи 

«Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» з галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Травматологія та 

ортопедія») розглянуто та затверджено на засіданні вченої ради 25 травня 2021 року, протокол № 

7. 

Розробники: 

О.В. Долгополов – д.м.н., зав. науково-організаційного, методичного відділу 

М.Л. Ярова  - к.м.н., молодший науковий співробітник. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

Загальний обсяг кредитів - 3 

Загальний обсяг годин - 90: 5 години лекцій, 7 годин практичних занять, 2 години консультацій та 

76 годин самостійної роботи. 

Рік підготовки –I-II-й. 

Види навчальних занять -лекція, практичне заняття, консультація. 

Вид оцінювання - залік. 

Програма включає 5 змістових модулів, поєднаних у логічну структурну схему: 

Змістовий модуль 1. Наука і наукові дослідження у сучасному світі. 

Змістовий модуль 2. Основи методології організації наукових досліджень, у т.ч. в медичних 

науках. 

Змістовий модуль 3. Види та ознаки наукового дослідження. 

Змістовий модуль 4. Організація наукової діяльності в Україні, у т.ч. відносно медичних наук. 

Змістовий модуль 5. Основи академічної доброчесності. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни «Методологія організації наукової роботи в медичних науках. 

Основи академічної доброчесності» - формування та розвиток здатності до розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, 

застосування методологічних принципів та методів наукової діяльності з акцентом на 

оволодінні питаннями методологічного підходу до організації наукової роботи в медичних 

науках, проведення власного оригінального наукового дослідження.
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1.2. Завданням навчальної дисципліни є: 

 формування цілісного теоретичного уявлення про загальну методологію наукової творчості; 

 ознайомлення з вимогами, що пред’являються до наукових досліджень, основами їх 

планування, організації; 

 формування навичок ефективної роботи з різними джерелами інформації; 

 формування здатності володіти основними підходами та методами планування клінічних 

досліджень; 

 здатність володіти методами вибору дизайну дослідження та розробки протоколу 

запланованого дослідження; 

 ознайомлення з вимогами, що пред’являються до оформлення різних науково- дослідних 

робіт; 

 володіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для написання публікацій в 

національних та міжнародних виданнях, презентацій результатів досліджень; 

 ознайомлення з вимогами дотримання принципів академічної доброчесності та формування 

довіри до опублікованих або представлених на наукових конференціях даних, з моральними 

та правовими аспектами наукової та освітньої діяльності. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 

У результаті вивчення даної дисципліни слухачі повинні  

 

1. Знати: 

 сутність та ознаки науки, основні елементи науки: об’єкт, суб’єкт, наукова діяльність 

суб’єкта; 

 теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності при виконанні окремих видів 

науково-дослідних, дисертаційних та інших робіт; 

 правила роботи з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних; 

 визначення, суть та рівні наукового дослідження; 

 характеристику основних видів та основних етапів наукового дослідження; 

 визначення загальних цілей та завдань української науки на сучасний період і перспективу; 

 -основні принципи академічної доброчесності; 

 

2. Вміти: 

 визначати об’єкт та суб’єкт досліджень; 

 планувати та реалізовувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, що 

має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих 

соціальних, наукових проблем, зокрема, в медицині; 

 здійснювати пошук та аналіз літератури за тематикою наукової роботи та суміжними 

проблемами; 

 на базі проаналізованих даних формувати дизайн власних досліджень та проводити аналіз 

отриманих результатів; 
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 вміти розробляти наукові проекти (технічні завдання, календарний план виконання), 

локальні завдання для окремих дослідників; 

 дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми академічної 

доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у 

науково-педагогічній діяльності; 

 представляти результати власних досліджень у вигляді публікацій, презентацій та доповідей, 

використовуючи сучасні технології, а також вміти вести наукову дискусію при їх 

обговоренні; 

 

3.Сформувати комунікативні навички: 

 встановлювати необхідні відповідні зв’язки для виконання науково-дослідних робіт з 

урахуванням медико-біоетичних норм; 

 зрозуміле донесення інформації у фаховому середовищі та інших суспільних групах; 

 вміння передбачати участь та залучати наукових працівників інших наукових установ, 

клінік різних форм власності для виконання фрагментів наукових проектів; 

 

4. Автономність та відповідальність: 

 бути відповідальним за своєчасне оволодіння новими знаннями, за покращення результатів 

власної наукової та педагогічної діяльності; 

 відповідальність щодо дотримання етичних норм, дотримання принципів академічної 

доброчесності; 

 відповідальність за достовірність інформації, що презентується; 

 вміння працювати автономно і одночасно в команді фахівців. 

Дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: Інтегральна 

компетентність (ІК): Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я, медицини (травматології та 

ортопедії), проводити власне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та /або професійної практики в галузі охорони здоров’я. 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного 

рівня, оволодіння новими знаннями при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, здатність 

до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та оцінки сучасних наукових досягнень. 

ЗК2 Здатність на основі наукового пошуку виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї, обґрунтувати власні оригінальні концепції. 

ЗК4 Здатність планувати, здійснювати особистий та професійний розвиток як науковця та 

демонструвати вміння досягати поставлених завдань і взятих обов’язків, здатність проведення 

самостійних досліджень на сучасному рівні, освітньої діяльності. 
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ЗК5 Здатність розробляти наукові проекти, уміння формулювати та визначати відповідні задачі, 

розробляти шляхи їх розв’язання, уміння формувати команду дослідників для вирішення 

локальної задачі, складати пропозиції щодо їх рішення. 

ЗК7 Вміння працювати автономно з дотриманням норм наукової, дослідницької медичної етики, 

біоетики, академічної доброчесності щодо здійснення наукової діяльності та проведення власного 

наукового дослідження. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності(СК): 

СК1 Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/ або 

професійної практики 

СК2 Здатність до опрацювання та критичного осмислення літературних джерел, розуміння 

природи медичних теорій, гіпотез і тлумачень, перевірки висновків, гіпотез інших дослідників за 

науковим напрямом дослідження в галузі медицини. 

СК3 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, сучасного 

наукового обладнання та наукових методів дослідження в медицині (травматології та ортопедії). 

СК4 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних науково-дослідних робіт.  

СК5 Вміння презентувати, обґрунтовано відстоювати результати власних досліджень, 

формулювати власну думку під час виступів, дискусій, спілкування у фаховому середовищі з 

проблем травматології та ортопедії. 

СК9 Здатність збирати дані, будувати діагностично - лікувальну концепцію, аналізувати, 

систематизувати та презентувати отримані дані, використовувати загальнонаукові, медичні 

методи, пов’язані з ортопедо-травматологічною практикою для провадження ефективної та 

безпечної наукової і практичної діяльності. 

СК10 Здатність вести спеціальну наукову та оформляти професійну документацію в практичній 

медичній фаховій діяльності ортопеда-травматолога та освітній діяльності. 

СК11 Здатність оприлюднення результатів власного наукового дослідження, вести дискусію 

академічною українською та іноземною мовами відповідно до національних і міжнародних 

стандартів. 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Наука і наукові дослідження в сучасному світі. 

Тема 1: Визначення поняття «наука». Елементи науки. Класифікація наук. 

Визначення поняття «наука», її елементів. Виникнення і розвиток наукового знання. Цілі та задачі 

науки. Класифікація наук. Фундаментальні та прикладні науки. 

 

Тема 2: Етапи наукового дослідження. 

Етапи наукового дослідження. Організаційний етап наукового дослідження. Обґрунтування 

наукової проблеми. Вибір та формулювання теми дослідження, визначення актуальності 
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проблеми. Мета та конкретні завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Дослідний етап 

наукового дослідження. Вибір методів дослідження. Опис процесу дослідження. Формулювання 

висновків. Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. Реалізація результатів 

дослідження. 

 

Тема 3: Інформаційне забезпечення наукових досліджень в медицині. 

Вивчення і узагальнення науково-медичної інформації Ознаки наукової інформації. Основні 

джерела наукової інформації, класифікація видань. Довідково-пошуковий апарат. 

Змістовий модуль 2.  

Основи методології організації наукових досліджень, у т.ч. в медичних науках. 

Тема 1: Основні принципи раціональної організації наукової діяльності. 

Метод, методика, методологія дослідження. Чотирирівнева структура методології. Основні методи 

медичних досліджень. Принципи вибору методів наукових досліджень. 

Змістовий модуль 3. Види та ознаки наукового дослідження. 

Тема 1: Найважливіші ознаки систематизованого наукового досвіду. 

Сутність та особливості наукового дослідження. Емпіричний та теоретичний рівні досліджень. 

Поділ досліджень за цільовим призначенням, джерелами фінансування і термінами проведення. 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Роль медицини в структурі природничих наук. 

Змістовий модуль 4.  

Організація наукової діяльності в Україні, у т.ч. відносно медичних наук. 

Тема 1: Державне регулювання і управління розвитком науки. Перспективи розвитку 

медичної науки в Україні. 

Системний підхід з питань управління наукою. Основні засади і напрямки державної політики у 

сфері науки. Науково-технічна політика держави. Роль Національної академії наук України і 

галузевих академій, у т.ч. НАМН України. 

Змістовий модуль 5. Основи академічної доброчесності. 

Тема 1: Види плагіату і способи його уникнення. 

Види порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання). Негативні наслідки 

від академічного плагіату у наукових дослідженнях. Види академічного плагіату в наукових 

роботах. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових 

роботах. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛИНИ 

«Методологія організації наукової роботи в медичних науках.   

Основи академічної доброчесності» 

 

 

Тема Кількість годин Самостійна 

робота 
 

Лекції Практичні Семінари Консультації 
 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Наука і наукові дослідження у сучасному світі 

1.Визначення поняття «наука». 

Елементи науки. Класифікація 

наук. 

0,5 0,5  0,25 10 

2. Етапи наукового 

дослідження. 
1 1 

 0,25 
10 

3. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень в 

медицині. 

0,5 1  0,25 10 

Разом за змістовим модулем 2 2,5 
 

0,75 30 

Змістовий модуль 2. Основи методології організації наукових досліджень, у т.ч. в медичних 

науках. 

1. Основні принципи 

раціональної організації 

наукової діяльності. 

0,5 1  0,25 12 

Разом за змістовим модулем 0,5 1 
 

0,25 12 

Змістовий модуль 3. Види та ознаки наукового дослідження. 

1. Найважливіші ознаки 

систематизованого наукового 

досвіду. 

0,5 1  0,25 12 

Разом за змістовим модулем 0,5 1 
 

0,25 12 

Змістовий модуль 4. Організація наукової діяльності в Україні, у т.ч. відносно медичних наук. 

Державне регулювання і 

управління розвитком науки. 

Перспективи розвитку медичної 

науки в Україні. 

0,5 0,5  0,25 8 

Разом за змістовим модулем 0,5 0,5 
 

0,25 8 

Змістовий модуль 5. Основи академічної доброчесності. 

1.Принципи академічної 

доброчесності та види її 

порушень 

1,5 2 

 0,5 14 

Разом за змістовим модулем 1,5 2 
 

0,5 14 

Всього: 90 год. (3 кредити) 5 7 
 

2 76 
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4. ОЦІНЮВАННЯ рівня теоретичної підготовки за дисципліною передбачає складання 

заліку. 
 

5. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ теоретичної підготовки з дисципліни «Методологія 

організації наукової роботи в медичних науках.  Основи академічної 

доброчесності» 

1. Сутність та ознаки науки, основні завдання науки. 

2. Основні елементи науки: об’єкт, суб’єкт, наукова діяльність суб’єкта. 

3. Основні принципи раціональної організації наукової діяльності. 

4. Принципи класифікації наук. 

5. Поняття про фундаментальні та прикладні науки. 

6. Поняття про наукове дослідження, його структурні компоненти. 

7. Два рівні наукового дослідження: емпіричний (експериментальний) та теоретичний. 

Структурні компоненти наукового пізнання. 

8. Класифікація наукових досліджень. 

9. Експериментальні, прикладні та пошукові наукові дослідження. 

10. Основні етапи наукового дослідження. 

11. Організаційний етап наукового дослідження. 

12. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. 

13. Визначення проблеми і вибір теми дослідження. 

14. Об’єкт, предмет наукового дослідження. Формулювання мети та конкретних завдань 

наукового дослідження. 

15. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в медицині. 

16. Вивчення і узагальнення науково-медичної інформації; дублювання досліджень, види 

плагіату. 

17. Поняття академічної доброчесності в науковій діяльності. 

18. Дизайн наукового дослідження в медицині. Різниця описових та аналітичних досліджень. 

19. Методи наукового дослідження. Принципи вибору методів. 

20. Поняття «метод», його зміст і характерні особливості. 

21. В чому відмінність понять «методика», «методологія», «методи». 

22. Чотирирівнева структура методології досліджень. Основні методи медичних досліджень. 

23. Дослідний етап наукового дослідження. 

24. Вимоги до формування груп (вибірок) дослідження. 

25. Вимоги до біомедичних досліджень за участю людини (рішення етичних аспектів, права 

суб’єкта дослідження). 

26. Інформаційно-патентний та метрологічний супровід наукових досліджень. 

27. Вимоги до наукових результатів. 

28. Принципи формулювання та вимоги до висновків наукової роботи. 

29. Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. 

30. Сутність наукових документів та їх види. 
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31. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

32. Логічна схема наукової статті. 

33. Оформлення дисертаційної роботи. Який наказ регулює вимоги до оформлення дисертацій? 

34. Форми впровадження результатів наукових досліджень. 

35. Державне регулювання та управління розвитком науки, зокрема, медичних наук. 

36. Визначення загальних цілей та завдань української науки на сучасний період та перспективу. 

37. Значення медицини та медичної техніки і технологій серед пріоритетних напрямків розвитку 

прикладних наукових досліджень. 

38. Фундаментальні напрямки досліджень в травматології та ортопедії. 

39. Прикладні напрямки досліджень в травматології та ортопедії. 

40. Дати визначення поняттю академічної доброчесності. Види порушень академічної 

доброчесності. 

41. Види академічного плагіату в наукових роботах. 

42. Наслідки академічного плагіату у наукових дослідженнях. 

43. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  

1. Методологія, організація та технологія наукових досліджень. 

2. Основи методології та планування медико-біологічних досліджень. 

3. Зміст та складові науково-дослідного процесу. 

4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в медицині. 

5. Форми відображення результатів наукових досліджень 

 

       МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальна література відповідно до переліку рекомендованої до вивчення літератури. 

Мультимедійні презентації відповідно до теоретичного курсу. 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, 

навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін. 
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