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Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити.  

Семестр: ІХ - Х семестр  

5 рік навчання 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та 

біобезпеки, вул. Приморський бульвар, 13 

Викладач(-і) 

Бачинська О.В., д.мед.н, професор, завідувач кафедри.  

Професори: д.мед.н. Голубятников М.І., д.мед.н. 

Талалаєв К.О. 

Доценти:  Сервецький С.К., Федоренко Т.В. 

Асистенти: Герасименко Т.В., Джуртубаєва Г.М., 

Мельник О.А.,  Гриценко К.С., Костолонова Л.В., 

Шаманська А.В., Карпенко Ю.М., Макаренко М.О. 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

Мельник О.А., завуч кафедри; телефон - 0965920621, 

відповідальна за організаційно-виховну роботу 

кафедри телефон 

Гаврушко Т.Г., лаборант кафедри; телефон  - 

0681241260 

olena.kozishkurt@onmedu.edu.ua 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 кожного четверга, 

з 9.00 до 14.00 кожної суботи 

Онлайн - консультації: з 16.00 до 18.00 кожного 

четверга, з 9.00 до 14.00 кожної суботи. Посилання на 

онлайн - консультацію надається кожній групі під час 

занять окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Заняття проводяться на кафедрі, згідно з розкладом. Комунікація зі 

здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). Під час дистанційного 

навчання комунікація здійснюється через платформу Microsoft Teams, а 

також через листування електронною поштою, месенджери Viber (через 

створені у Viber групи для кожної групи, окремо через старосту групи).  

mailto:olena.kozishkurt@onmedu.edu.ua
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: підготовка до  

самостійної  дослідницької роботи, що  надає  змогу  поєднати  загальне  

світооглядне  знання  з компетентностями  в  галузі  конкретної  

фундаментальної  чи  прикладної дисципліни  в  науково-дослідній  практиці,  

осмислити  предмет  та  специфіку науки  як  способу  об'єктивного  пізнання  

світу  загалом  та  конкретної  галузі зокрема,  зрозуміти  необхідні  етапи  

науково-дослідної  роботи:  від формулювання проблеми та пошуку 

необхідної інформації  – до організації та оформлення результатів 

проведеного дослідження.  

Метою навчальної дисципліни є: формування у майбутніх фахівців 

цілісного  уявлення  про  науку  як  систему  знань  і знаряддя пізнання, 

науково-обгрунтованих поглядів на методологію наукового пізнання,  

сутність  загальнонаукових  та  спеціальних  методів  і  принципів проведення  

дослідження  та  оформлення  отриманих  результатів,  їх використання у 

практичній діяльності.   

Завдання дисципліни: 

-  створення  цілісної  уяви  про  специфіку  наукового  пізнання,  

проведення наукової роботи;  

-  ознайомлення  з  предметом  і  сутністю  науки  та  її  головними  

функціями, класифікацією наук, науково-технічним потенціалом України;   

- засвоєння принципів організації  наукового дослідження;  

- ознайомлення з інформаційною базою наукових досліджень;  

- вивчення  і  вміння  застосувати  загальні  та  прикладні  методи  

наукових досліджень;  

- засвоєння питань формування вченого як особистості та режиму його 

праці;  

- оволодіння способами представлення результатів наукових 

досліджень. 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати  

- предмет і сутність науки та її головні функції; 

- основні положення наукового дизайну;  

- організаційні та правові засади наукової діяльності, принципи 

організації та функціонування наукової спільноти;  

- особливості наукової роботи та принципи організації наукового 

дослідження;  

- інформаційну базу наукових досліджень;  

- загальні і спеціальні методи наукових досліджень; 

- етапи формування вченого як особистості та режим його праці. 
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Вміти: 

    - організувати свою наукову діяльність;  

    -  користуватися  сучасними  інформаційними  базами  та  алгоритмами  їх 

застосування при плануванні та проведенні наукових досліджень;  

   - використовувати загальні і спеціальні методи наукових досліджень;  

   -  оформити  результати  науково-дослідної  роботи  (дисертація,  стаття,  

тези, доповідь).  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (16 годин). 

Організація самостійної роботи здобувачів (29 годин). 

Методи навчання: бесіда, рольові ігри, вирішення клінічних 

ситуаційних задач, відпрацювання навичок 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема  1.  Роль  науки  в  розвитку  суспільства.  Науковий  продукт  та його 

види. 

Тема 2. Організація  роботи  науковця.  Організація  праці  в  науковій 

діяльності.  Ефективність  роботи  науковця.  Основні  риси  працівника 

науки.  

Тема 3.  Науково-дослідна  робота  здобувачів.  Завдання  групи  Науково-

дослідної  частини  по  роботі  зі здобувачами.  Участь  здобувачів в  

наукових дослідженнях.  

Тема 4. Вибір  напряму  та  планування  науково-дослідної  роботи: 

формування  теми,  планування,  аналіз  теоретико-експериментального 

дослідження та формулювання висновків.  

Тема 5. Медико-соціальне  наукове  дослідження:  форми,  види,  способи 

отримання статистичної інформації. Етапи статистичного дослідження.  

Тема 6. Перший етап медико-соціального дослідження: визначення мети та  

завдання  дослідження.  Розробка  плану  та  програми,  вибір  об’єкту  та 

предмету, бази дослідження. Вибір одиниці та обсяг вибірки дослідження.  

      Тема 7. Статистичні таблиці. Макети. Правила їх заповнення. Вимоги до 

оформлення ілюстрацій.   

Тема  8.  Другий  етап  медико-соціального  дослідження.  Збір 

статистичного  матеріалу.  Визначення  скринінгових  тестів  та  їх 

класифікація.  Визначення  анамнестичних  технологій.  Заповнення 

облікових карток. Перевірка отриманих результатів.  

 Тема 9. Третій  етап  медико-соціального  дослідження. Обробка та 

зведення даних з використанням сучасних математичних, статистичних 

методів та інформаційних засобів. Статистичне групування отриманих 

результатів. 
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Тема 10. Введення, обробка та візуалізація даних за допомогою програми 

Microsoft Excel. 

Тема 11. Четвертий  етап  медико-соціального  дослідження.  Аналіз 

отриманих  результатів.  Формулювання  доказових  висновків.  Розробка 

практичних  рекомендацій.  Літературне  та  графічне  оформлення 

результатів  статистичного  та  соціологічного  дослідження.  Вимоги  до 

оформлення списку використаних джерел.  

Тема 12. Епідеміологічний  аналіз  як  складова  наукового  дослідження: 

мета,  завдання  та  дизайн.  Види  та  особливості  епідеміологічних 

досліджень. Мета та завдання.  

 Тема 13. Впровадження  результатів  наукових  досліджень  та  оцінка  їх 

ефективності:  впровадження  завершених  досліджень  в  практику, 

ефективність наукового дослідження.   

Тема 14.  Наукові  публікації  як  форма  оприлюднення  результатів 

наукового  дослідження.  Підготовка  та  загальні  вимоги  до  написання, 

оформлення та захисту наукового продукту.  

Тема 15. Методи та типи візуалізації результатів наукових досліджень. 

Загальні уявлення про презентацію, її мету та структуру. Вимоги та елементи 

презентації. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

Основна: 

1. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : 

навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017.  272 с.  

2. Данильян  О.Г.,  Дзьобань  О.П.  Організація  та  методологія  наукових 

досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 с.  

3. Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень: 

навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 78 с.  

4. ДСТУ  8302:2015.  Інформація  та  документація.  Бібліографічне  

посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с.  

5. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. 

К.: Центр навчальної літератури, 2017. 350 с.  

6. Корягін  М.  В.,  Чік  М.  Ю.  Основи  наукових  досліджень.  Навчальний 

посібник. 2-ге вид.. К. : Алерта, 2019. 492 с.  

7. Костюкевич  В.  М.,  Коннова  М.  В.  Методологія  наукових  досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. Т. 172.  

8. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с.  

9. Методологія  наукових  досліджень  :  навч.  Посіб.  /  В.  І.  Зацерковний,  

І.  В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с.  

10. Методологія  наукових  досліджень  в  медицині:  навч.  посібник  /  В.Д. 

Бабаджан,  Н.С.  Бакуменко,  О.І.  Кадикова  та  ін.;  за  ред.  П.  Г.  Кравчуна,  

В.Д. Бабаджана, В.В. М’ясоєдова. – Харків : ХНМУ, 2020. – 260 с.  
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11. Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Віче : НУВГП, 2016. 151 с.  

12. Щербак  Т  І.,  Важинський  С.  Е.  Методика  та  організація  наукових  

досліджень  :  навчальний  посібник.  Суми  :  СумДПУ  імені  А.  С.  

Макаренка,  2016. 260 с. 

Додаткова: 

1. Бхаттачерджи  А.  Методологія  і  організація  наукових  досліджень: 

дослідження в соціально-економічних науках / Бхаттачерджи А., Ситник Н. І. 

:навч. Посіб. – К., 2016. – 159 с.   

2. Єрмаков  О.  Ю.  Основи  наукових  досліджень  в  економіці  :  навчальний 

посібник. К. : Компринт, 2015. 177 с.  

3. Закон України "Про вищу освіту".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text  

4. Закон  України  "Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність". 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text  

5. Міністерство  освіти  і  науки  України.  Наказ  від  12.01.2017  №  40  "Про  

затвердження  Вимог  до  оформлення  дисертації" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text   

6. Марцин  В.С.  Основи  наукових  досліджень:  навч.  посібник  

[Електронний ресурс]  /  В.  С.  Марцин,  Н.  Г.  Міценко,  О.  А  Даниленко.  –  

Режим  доступу: http://www.infolibrary. com.ua/books-book-162.html  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), 

практичний (вирішення  ситуаційних задач ). 

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 

Відмінно 

«5» 

Виставляється здобувачу, коли він показує глибокі, міцні та 

системні знання в об’ємі навчальної програми, безпомилково 

відповідає на всі запитання, обґрунтовано формулює 

висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на 

самостійну роботу здобувача, грамотно і послідовно, зі 

знанням методики, виконав практичну роботу;  правильно 

застосовуючи наукові терміни та поняття. 

Добре 

«4» 

Здобувач розкриває основний зміст навчального матеріалу; 

дає неповні визначення понять; допускає неточності при 

використанні наукових термінів, нечітко формулює висновки, 

виконав практичну роботу, але допустив незначні помилки 

під час проведення дослідження. 

Задовільно 

«3» 

Здобувач відтворює основний навчальний матеріал, але при 

його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості 
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приклади, визначення понять недостатні, характеризує 

загальні питання. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач фрагментарно розкриває зміст навчального 

матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні понять та при 

використанні термінології, не виконав практичну роботу. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється 

здобувачу, який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової 

дисципліни, приймав активну участь у семінарах, має середню поточну 

оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного 

заняття. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

• Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

• Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 

графіком з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

• самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

• використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки 
 

• використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

• проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, 

або лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка, фонендоскоп. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у 

тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, 

але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати 

у загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу 

академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету, Положенням про запобігання та 

виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі 

здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного 

медичного університету 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennja-pro-akademichnu-dobrochesnist-ta-etiku-akademichnih-vzaiemin-v-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennja-pro-zapobigannja-ta-vijavlennja-akademichnogo-plagiatu.pdf

