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ВСТУП 

         

         Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної форми 

навчання спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» в процесі 

самостійної підготовки до занять під час вивчення навчального курсу «Основи 

наукових досліджень».  

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень»: навчити студентів упроваджувати сучасні наукові дані у 

практичну діяльність; оцінювати, критично обговорювати та застосовувати 

результати наукових досліджень у практичній діяльності.  

Виконання перевірки знань до кожної самостійної роботи надає 

можливість студентові втілювати теоретичні знання в практичну діяльність.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

  знати: 

  – організацію та проведення науково-дослідної роботи;   

          – проведення пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

  уміти:  

  – використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

  – застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін і порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію. 
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1 ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Кількість 

годин 

(лекцій) 

Кількість годин 

(СРС) 

1 Поняття про науку, її призначення, 

особливості науки в галузі охорони 

здоров’я та сфері реабілітаційної 

медицини 

2 10 

2 Наукове дослідження: сутність, 

загальна схема, категоріальний апарат. 

Організація наукового дослідження 

2 20 

3 Етапи проведення наукового 

дослідження 

6 20 

4 Основи доказової медицини 2 20 

5 Планування клінічного дослідження 4 10 

6 Методичні вимоги щодо виконання й 

оформлення курсової роботи 

2 20 

7 Академічна доброчесність здобувачів 

освіти та її забезпечення під час 

виконання науково-дослідної роботи 

2 20 

 Усього годин за семестр 20 120 
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 2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

            

       Тема 1  Поняття про науку, її призначення, особливості науки в галузі 

охорони здоров’я та сфері реабілітаційної медицини 

   1. Визначення поняття «наука», її мети та завдань. 

   2. Ознайомлення з сучасними критеріями науковості.  

   3. Класифікація наук. 

              4. Науковий факт і його інтерпретація: гіпотеза, закон і наукова теорія як 

форма наукового знання.  

Питання для самоперевірки 

   1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності.  

   2. Сучасні критерії науковості.  

   3. Класифікація наук.  

   4. Науковий факт і його інтерпретація.  

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

           Література: [3, с. 100–120].  

        

Тема 2  Наукове дослідження: сутність, загальна схема, категоріальний 

апарат. Організація наукового дослідження 

         1. Визначити поняття емпіричного і теоретичного рівня наукового пізнання.  

         2. Охарактеризувати основні методи емпіричного рівня пізнання: спостереження, 

експеримент, вимірювання, порівняння, опис, узагальнення. 

        3. Скласти порівняльну характеристику фундаментальних і прикладних 

досліджень.    

Питання для самоперевірки 

       1. Наукове дослідження: його сутність та особливості.  

       2. Фундаментальні та прикладні дослідження.  

       3. Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.  

     4. Основні методи емпіричного рівня пізнання: спостереження, експеримент, 
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вимірювання, порівняння, опис, узагальнення.  

     5. Основні методи теоретичного рівня.        

     Література: [4, с. 150–182].  

 

     Тема 3  Етапи проведення наукового дослідження 

      1. Підготовчий етап дослідження: напрям дослідження, стан питання, суперечності, 

проблема наукового дослідження; актуальність та тема наукового дослідження; об’єкт 

і предмет дослідження; мета та формулювання гіпотези дослідження. 

      2. Розробка плану дослідження за вибраною темою.  

      3. Аналіз та узагальнення результатів експерименту. 

Питання для самоперевірки 

        1.  Підготовчий етап: напрям дослідження, стан питання, суперечності, проблема 

наукового дослідження.  

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

       3. Мета та формулювання гіпотези дослідження. Постановка завдань дослідження.  

       4. Експериментальний етап: поняття про наукову інформацію та її значення для 

ведення наукових досліджень. Основні джерела наукової інформації.  

      5. Вибір методів і розробка програми дослідження. Проведення експерименту, 

накопичення даних.  

      6. Аналіз та узагальнення результатів експерименту.  

      7. Оцінювання ефективності дослідження – наукова новизна та практичне значення 

дослідження. 

          Література: [6, с. 115–152].  

  

Тема 4  Основи доказової медицини 

        1. Структура уніфікованого клінічного протоколу. 

        2.  Структура стандарту медичної допомоги. 

        3. Шкала градації доказів і сили рекомендацій.  

Питання для самоперевірки 

         1. Історія розвитку та формування клінічного мислення у медицині.  Предмет і 
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мета доказової медицини.  

         2. Основні причини появи доказової медицини.  

         3. Значення доказової медицини для клінічної практики.  

         4. Принципи доказової медицини. Рейтингова система оцінювання та рівні 

доказовості клінічних досліджень.  

        5. Застосування скринінгу та діагностичних тестів.          

        Література: [1, с. 45–56; 2, с. 40–47].  

 

       Тема 5  Планування клінічного дослідження 

       1. Планування дослідження в онкології. 

       2. Складання протоколу клінічного випробування. 

       3. Методика проведення засліпленого експерименту.  

Питання для самоперевірки 

        1. Основні стандарти клінічних досліджень.  

        2. Планування клінічного дослідження.  

        3. Пояснити суть поняття «рандомізація».  

        4. Основи проведення засліпленого експерименту.  

        5. Оцінювання результатів дослідження, їх інтерпретація та практичне 

застосування 

       Література: [7, с. 125–136].  

 

      Тема 6  Методичні вимоги щодо виконання та оформлення курсової роботи 

      1. Приклади оформлення та написання фрагмента курсової роботи фахівця за 

вибраною тематикою. 

      2. Визначення предмета, об’єкта, мети та завдання роботи.  

      3. Підготовка презентаційного матеріалу до публічного виступу.  

Питання для самоперевірки 

      1. Порядок оформлення науково-дослідницької роботи. 

     2. Оформлення титульної сторінки, змісту, переліку умовних позначень, символів, 

скорочень і термінів (за необхідності). 
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    3. Оформлення вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, 

додатків (за необхідності).   

    4. Захист результатів наукового дослідження: планування стратегії захисту роботи, 

підготовка тексту виступу та презентації.       

    Література: [5, с. 150–165].  

 

Тема 7  Академічна доброчесність здобувачів освіти та її забезпечення під 

час виконання науково-дослідної роботи  

      1. Визначити поняття «академічний плагіат».     

    2. Порушення академічної доброчесності. 

    3. Види академічної відповідальності. 

Питання для самоперевірки 

      1. Академічна доброчесність здобувачів освіти та її забезпечення під час 

виконання науково-дослідної роботи. 

     2. Попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності. 

     3. Порушення академічної доброчесності. 

     4. Види академічної відповідальності. 

       Література: [5, с. 15–18].  
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        3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності.  

2. Сучасні критерії науковості. Класифікація наук.  

3. Наукове дослідження: його сутність та особливості.  

4. Фундаментальні та прикладні дослідження.  

5. Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний.  

6. Основні методи емпіричного рівня пізнання: спостереження, експеримент, 

вимірювання, порівняння, опис, узагальнення.  

7. Основні методи теоретичного рівня.  

8. Науковий факт і його інтерпретація.  

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

10. Етапи проведення наукового дослідження. Підготовчий етап: напрям дослідження, 

стан питання, суперечності, проблема наукового дослідження.  

11. Актуальність і тема наукового дослідження.  

12. Об’єкт і предмет дослідження.  

13. Мета та формулювання гіпотези дослідження.  

14. Постановка завдань дослідження.  

15. Експериментальний етап: Поняття про наукову інформацію та її значення для 

проведення наукових досліджень.  

16. Основні джерела наукової інформації.  

17. Вибір методів і розробка програми дослідження.  

18. Проведення експерименту, накопичення даних.  

19. Аналіз та узагальнення результатів експерименту.  

20. Оцінювання ефективності дослідження – наукова новизна та практичне значення 

дослідження.  

21. Рекомендації, інструкції щодо використання результатів дослідження.  

22. Формулювання загальних висновків.  

23. Порядок оформлення науково-дослідницької роботи: оформлення титульної 

сторінки, тез, змісту, переліку умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за 
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необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, 

додатків (за необхідності).  

24. Захист результатів наукового дослідження: планування стратегії захисту роботи, 

підготовка тексту виступу та презентації, репетиція виступу та публічний захист 

науково-дослідницької роботи.  

25. Специфіка викладу наукового тексту в формі тез і статей.  

26. Виступ на науково-практичних конференціях і семінарах. Види доповідей 

(пленарна, секційна, стендова).  

27. Історія розвитку та формування клінічного мислення у медицині.  

28. Предмет і мета доказової медицини.  

29. Основні причини появи доказової медицини.  

30. Значення доказової медицини для клінічної практики.  

31. Принципи доказової медицини.  

32. Рейтингова система оцінювання та рівні доказовості клінічних досліджень.  

33. Застосування скринінгу та діагностичних тестів.  

34. Основні стандарти клінічних досліджень.  

35. Планування клінічного дослідження.  

36. Рандомізація.  

37. Основи проведення засліпленого експерименту.  

38. Оцінювання результатів дослідження, їх інтерпретація та практичне застосування. 

39. Академічна доброчесність здобувачів освіти та її забезпечення під час виконання 

науково-дослідної роботи. 

40. Попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності. 

41. Порушення академічної доброчесності. 

42. Види академічної відповідальності. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 

(іспит) 

Проміжок за     

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Зараховано 

90–100 А   відмінно 

82–89 В   дуже добре 

74–81 С   добре 

64–73 D   задовільно 

60–63 Е   достатньо 

Не зараховано 

35–59 FX незадовільно 

(дозволяється 

перескладання, але не 

більш ніж  на Е) 

1–34 F   неприйнятно 

(повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 

 

Шкала поточного оцінювання модульної роботи з навчальної дисципліни 

 

Вид діяльності здобувача 

вищої освіти 

Модуль 1 

Кількість 

Максимальна 

кількість балів 

(сумарна) 

Усна відповідь на 

практичних заняттях 

1–20 20 

Теоретичні питання (два 

питання, за кожну правильну 

відповідь нараховується 5 балів) 

1–20 20 

Тестовий онлайн контроль 

знань 

1–20 20 

Написання реферату 

(презентаційні матеріали) 

1–20 20 

Самостійна робота (за якість 

конспектів лекцій та виконаних 

домашніх завдань) 

1–20 20 

Усього  100 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» для  студентів денної форми навчання зі спеціальності  227 – 

«Фізична терапія, ерготерапія» освітньо-професійної програми «Фізична терапія, 

ерготерапія» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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