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ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» складена   відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавр зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є формування системи знань 

щодо застосування у професійній діяльності основних методів обстеження у 

фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, анкетування, вимірювання 

та тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки: основи практичної діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності), анатомія та фізіологія, основи 

загальної та клінічної патології, біохімія. Курс має сугубо професійну 

спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

  1. Модуль 1. Поняття про науку та організацію наукових досліджень. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є  формування визначених освітньо-професійною програмою 

загальних та фахових компетентностей; ознайомлення з сучасними уявленнями 

з організації та проведення науково-дослідної роботи; формування у студентів 

навичок та вмінь в організації та проведенні науково-дослідної роботи у галузі 

22 «Охорони здоров’я» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», що 

необхідні для написання курсової роботи та майбутньої професійної діяльності.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є навчити студентів впроваджувати сучасні наукові дані у 

практичну діяльність; оцінювати, критично обговорювати та застосовувати 

результати наукових досліджень у практичній діяльності. Згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми студенти повинні після успішного засвоєння 

навчальної дисципліни формувати наступні програмні компетентності та 

результати навчання: 

Інтегральна компетентність 
          ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-

педагогічних наук. 

        Загальні компетентності  

        ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

        ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

         ФК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній 

терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та 

тестування, документувати їх результати. 
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         ФК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 

отримані результати.  

         ФК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до 

змінних умов.  

Програмні результати навчання 

       ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію.  

       ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 

професійної  

етики.  

        ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, 

модифіковувати поточну діяльність.  

       ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 

поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 

власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6,0 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  Змістовний модуль 1. Поняття про науку та організацію наукових 

досліджень 

 Тема 1. Поняття про науку, її призначення, особливості науки у галузі 

«охорона здоров’я» та сфері реабілітаційної медицини. Функції науки, 

класифікація. Організація науки та система підготовки наукових кадрів в 

Україні. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Сучасні 

критерії науковості. Класифікація наук. 

Тема 2. Наукове дослідження: сутність, загальна схема, категоріальний 

апарат. Організація наукового дослідження. Основні програмно-методологічні 

питання наукового дослідження. Наукове дослідження: його сутність та 

особливості. Фундаментальні та прикладні дослідження. Рівні наукового 

пізнання: емпіричний і теоретичний. Основні методи емпіричного рівня 

пізнання: спостереження, експеримент, вимірювання, порівняння, опис, 

узагальнення. Основні методи теоретичного рівня. Науковий факт і його 

інтерпретація. Гіпотеза, закон і наукова теорія як форма наукового знання. 

Тема 3. Етапи проведення наукового дослідження. Підготовчий етап: 

напрям дослідження, стан питання, суперечності, проблема наукового 

дослідження. Актуальність та тема наукового дослідження. Об’єкт та предмет 

дослідження. Мета та формулювання гіпотези дослідження. Постановка завдань 

дослідження. Експериментальний етап: Поняття про наукову інформацію та її 
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роль у про веденні наукових досліджень. Основні джерела наукової інформації. 

Вибір методів та розробка програми дослідження. Проведення експерименту, 

накопичення даних. Аналіз та узагальнення результатів експерименту. 

Оцінювання ефективності дослідження – наукова новизна та практичне 

значення дослідження. Рекомендацій, інструкцій щодо використання 

результатів дослідження. Формулювання загальних висновків. Порядок 

оформлення науково-дослідницької роботи: оформлення титульної сторінки, 

тез, змісту, переліку умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 

необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних 

джерел, додатків (за необхідності). Захист результатів наукового дослідження: 

планування стратегії захисту роботи, підготовка тексту виступу та презентації, 

репетиція виступу та публічний захист науково-дослідницької роботи. 

Специфіка викладу наукового тексту в формі тез та статей. Виступ на науково-

практичних конференціях і семінарах. Види доповідей (пленарна, секційна, 

стендова). 

Тема 4. Основи доказової медицини. Історія розвитку та формування 

клінічного мислення у медицині. Предмет і мета доказової медицини. Основні 

причини появи доказової медицини. Значення доказової медицини для 

клінічної практики. Принципи доказової медицини. Рейтингова система оцінки 

та рівні доказовості клінічних досліджень. Застосування скринінгу та 

діагностичних тестів. 

Тема 5. Планування клінічного дослідження. Основні стандарти клінічних 

досліджень. Планування клінічного дослідження. Рандомізація. Основи 

проведення засліпленого експерименту. Оцінка результатів дослідження, їх 

інтерпретація та практичне застосування. 

Тема 6. Методичні вимоги щодо виконання й оформлення курсової роботи. 

Порядок захисту курсової роботи. Підготовка до виконання курсової роботи. 

Основні розділи роботи. Оформлення результатів, списку літератури та 

висновків. Процедура публічного захисту. 

Тема 7. Академічна доброчесність здобувачів освіти та її забезпечення під 

час науково-дослідної роботи. Порушення академічної доброчесності: плагіат, 

види плагіату, самоплагіат, обман, списування.  

     

3. Рекомендована література 

Основна 

       1. Бойчук Т. В, Голубєва М, Левандовський О, Войчишин Л. Основи 

діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: навч. посібник. Львів: ЗУКЦ; 

2010. 240 с. 

       2. Москаленко В. Ф, Пузанова О. Г. Доказова медицина в Україні. Therapia. 

Укр. мед. Вісник, 2011;3(56). С. 40–47. 

       3 Мальська М. П., Пандяк І. Г. Організація наукових досліджень: 

навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 136 с.  

       4. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / Ладанюк А. П., 

Власенко Л. О., Кишенько В. Д. ; Нац. ун-т харч. технологій. Київ: Ліра-К, 2018. 

351 с. 
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       3. Методологія науково-дослідної роботи: навч. посібник / О. Б. Кривонос, 

О. М. Демченко; за ред. О. В. Кононова. К.: ВСВ «Медицина», 2011. 160 с.  

       4. Біостатистика / підручник за заг.ред В. Ф.Москаленка. К.: Книга плюс, 

2009. 184 с.  

       5. Методы научных исследований в медицине и здравоохранении / 

Элизабет Де Пой, Лаура Н. Гитлин ; пер. с англ. под ред. В. В. Власова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 432 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: одна письмова 

модульна робота, диф. залік. 

5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмова модульна робота 60% (у тому числі 15% на контроль СРС). 

– участь у практичних заняттях 30%. 

– самостійна робота (реферат) 10%. 


