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ВСТУП 

Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на 

третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний строк навчання в аспірантурі 

становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо- 

наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії, 

а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у 

спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу. 
Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття (під час 

сесійних періодів) і проходити усі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені навчальним 
планом та освітньо-науковою програмою аспірантури вищого навчального закладу. Аспіранти 

проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, який затверджується 

вченою радою не пізніше ніж через 3 місяці після вступу здобувача наукового ступеня до вищого 

навчального закладу. 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і 

етика наукових досліджень» підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – 

докторів філософії (Рhd) є окремим документом, який розробляється на основі освітньо-наукової 
(наукової) програми та є однією з освітніх складових навчання аспіранта, розроблена відповідно до 

Стандарту вищої освіти третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів 

філософії (PhD) галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, промислова фармація» (кваліфікація: доктор філософії 

(PhD) з урахуванням наступних нормативних документів: Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556- 
VII) – чинний; Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 848 - VIII) – чинний; 

Закон України «Про авторське право ісуміжні права» (№ 3792 - XII) - чинний; Національний стандарт 

України «Бібліографічне посилання» (ДСТУ 8302:2015) – чинний. 

Дисципліна «Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових досліджень» 
вивчається на 1-ому та 2- ому роках навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) у галузі охорони здоров’я та 

складається з трьох змістових модулів “Академічна доброчесність та антиплагіат”, “Наукова етика”,  

“Технологія інформаційного забезпечення та патентно-літературний супровід науково-дослідних робіт”. 

Опис навчальної дисципліни (анотація) 

Дисципліна «Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових 

досліджень» є спрямованою на здобуття аналітичних компетентностей, необхідних під час 

планування і виконання дисертаційного дослідження та забезпечення адекватної комунікації у 

сфері наукової спільноти, на формування в аспірантів теоретичних знань та набуття практичних 

навичок і вмінь щодо дотримання етичних та морально-правових принципів при плануванні та 

виконанні наукових досліджень за участю людини та з використанням лабораторних тварин, 

одержання аспірантами та здобувачами знань про науково-дослідну діяльність і набуття 

навичок проведення самостійних досліджень, особливостей технології проведення патентних 

досліджень і складання звітної документації, ґрунтується на вивченні аспірантами законів 

України, рекомендацій світової наукової спільноти і МОН України, наказів ЗВО щодо 

академічної доброчесності, комп’ютерних програм, принципів доказової медицини для 

здійснення фахового аналізу медико-біологічних даних щодо можливого виникнення етичних 

порушень та конфліктів інтересів, порівняння отриманих результатів з науковим доробком 

інших дослідників і наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження адекватної наукової 

та професійної комунікації. 

Засвоюючи методологію й методику наукових досліджень аспіранти повинні 

ознайомитись з методами збору й аналізу необхідної інформації, навчитись елементам 

виділення наукової проблеми, в основі якої лежить задум (ідея) дослідника, вміти 

сформулювати мету і завдання дослідження, зіставити та порівняти власні результати 

дослідження з літературними даними. Виконання програми даної дисципліни згідно з 

навчальним планом передбачає наступні види подачі матеріалу: лекції, практичні заняття, 

самостійна робота. 

Після систематизації усієї відібраної при пошуку літератури, аспірант повинен оформити 

“Завдання та Звіт про наукові інформаційні та патентні дослідження” з урахуванням етичних та  

морально-правових принципів при плануванні та виконанні наукових досліджень за участю 

людини та з використанням лабораторних тварин та подати їх на затвердження. 
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Дисципліна «Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових досліджень» 

викладається протягом 90 годин, з них 10 годин лекційних, 38 годин практичних занять та 42 

годин самостійної роботи (очна денна, очна вечірня форма навчання); 6 годин лекційних, 18 

годин практичних занять та 66 годин самостійної роботи (заочна форма навчання); залік 

проводиться на останньому (завершальному) практичному занятті протягом 1 академічної 

години. 

 

Склад і структура дисципліни для аспірантів очної денної та очної вечірньої форми навчання. 

 

Кількість кредитів, годин, з них Рік 

навчання 
семестр 

 
Вид контролю  

Всього 

Аудиторних  

СРС Лекцій 
(годин) 

Семінарських 
(годин) 

Практичних 
(годин) 

 

3 кредити 

/ 90 год. 

 
10 

 
- 

 
38 

 
42 

1-ий, 
 

2-ий 

 
залік 

 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 
 

Склад і структура дисципліни для аспірантів заочної форми навчання. 

 

Кількість кредитів, годин, з них Рік 

навчання 

семестр 

 
Вид контролю  

Всього 

Аудиторних  

СРС Лекцій 
(годин) 

Семінарських 
(годин) 

Практичних 
(годин) 

 

3 кредити 

/ 90 год. 

 
6 

  
18 

 
66 

1-ий, 
 
2-ий 

 
залік 

 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 
 

Мета навчальної дисципліни. Імплементація знань про науково-дослідну діяльність і 

набуття навичок збору й аналізу необхідної інформації; оволодіння теоретичними основами  

наукової комунікації, основами чинного законодавства та наказами ЗВО щодо академічної 

доброчесності і протидії плагіату, сучасними принципами доказової медицини та теоретичними 

основами визначення та аналізу основних наукометричних критеріїв; засвоєння методичних та  

теоретичних основ патентного пошуку, особливостей технології проведення патентних 

досліджень, виявлення плагіату, несанкціонованих співпадінь, девіантної, псевдонаукової 

поведінки і спотворення результатів досліджень, порівняння гіпотез, теорій та отриманих 

результатів з науковим доробком інших дослідників і наукових шкіл у навчальному процесі та 

у професійній діяльності; виділення суті та структури наукової проблеми, в основі якої лежить  

задум (ідея) дослідника, формулювання завдань дослідження, проведення самостійних 

досліджень, засвоєння етичних та морально-правових принципів при плануванні та виконанні 

наукових досліджень за участю людини та з використанням лабораторних тварин; генерування 

нових систематизованих знань, що мають теоретичне і практичне значення та можуть успішно 

впроваджуватися у вітчизняний й міжнародний дослідницький та освітній простір, практичну 

медицину та інші сфери життя, порівняння власних результатів дослідження з літературними 

даними, складання звітної документації. 

Основними завданнями є оволодіння теоретичними знаннями, практичними навичками 

та вміннями щодо: 

 стратегії планування, організації та тактики досліджень; 

 чинного законодавства та наказів ЗВО щодо академічної доброчесності і протидії 

плагіату; 

 уміння підготовити вихідні дані для інформаційного пошуку; 

 уміння правильно здійснювати інформаційний пошук із застосуванням сучасних 
пошукових систем; 
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 уміння аналізувати фахову літературу з позицій наукометрії, диференціювати нефахові,  

псевдонаукові та плагіатні публікації; 

 етичних аспектів поведінки і комунікації науковця; 

 дотримання етичних та морально-правових принципів при плануванні та виконанні 

наукових досліджень за участю людини та з використанням лабораторних тварин; 

 уміння оцінювати вірогідність та достовірність результатів в контексті виникнення 

конфлікту інтересів з іншими дослідниками; 

 визначення оптимального програмного забезпечення і стратегій пошуку медичної 

інформації; 

 уміння порівнювати отримані результати з науковим доробком інших дослідників і 

наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження адекватної наукової та професійної 

комунікації; 

 уміння прогнозування імовірності виникнення конфліктних ситуацій та запобігання 

порушенням академічної доброчесності; 

 опису та графічного зображення результатів статистичного аналізу; 

 методів аналізу результатів досліджень, базових процедур та термінології; 

 організації та проведення мета-аналізу; 

 організації та проведення первинного антиплагіатного самоаналізу наукового твору; 

 елімінації чинників ризику і помилок у контексті академічної доброчесності, протидії 

конфліктам інтересів; відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

 створення дизайну дослідження згідно класичних етапів статистичного аналізу та основ 

формування доказовості в медичній практиці, прогнозувати імовірності; 

 набуття навиків застосування сучасних інформаційних технологій щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату і фальсифікацій результатів досліджень; 

 оцінки результатів інтелектуальної діяльності в контексті наукової новизни, практичного 
значення, комерціалізації та трансферу технологій. 

 

Предметом вивчення є аналіз чинного законодавства, можливостей технічних засобів, 

медико-біологічних, клінічних, соціально-економічних та екологічних даних у контексті 

формування та порівняння гіпотез, теорій та отриманих результатів з науковимдоробком інших 

дослідників і наукових шкіл для набуття практичних навичок, вмінь та компетенцій щодо 

протидії проявам академічної недоброчесності і фальсифікаціям в контексті сучасних 

концепцій протидії конфліктам інтересів і академічному плагіату, аналізу матеріалів та 

планування методів за обраною темою/спеціалізацією, розуміння відповідальності за 

порушення академічної доброчесності, здійснення фахового аналізу інформації щодо 

можливого виникнення етичних порушень та конфліктів інтересів в контексті забезпечення 

етики досліджень, організації та проведення навчального процесу, наукової та професійної 

діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Інформаційне забезпечення, академічна 

доброчесність і етика наукових досліджень» детермінуються іншими суміжніми навчальними 

програмами: 

 медичним правом в контексті знань чинного законодавства та наказів ЗВО щодо видів  

академічної недоброчесності, запобігання конфліктам інтересів та відповідальності за 

вчинені порушення. 

 медичною інформатикою та комп’ютерними технологіями в контексті антиплагіатного 

забезпечення, ефективності роботи пошукових систем, інформаційного пошуку; 

 біофізикою та курсом вищої математики в контексті організації адекватного здійснення 

досліджень та недопущення фальсифікацій; 

 біоетикою в контексті недопущення етичних порушень у проведенні експерименту та 

клінічних досліджень з можливими юридичними наслідками. 
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 соціальною медициною в контексті оцінки характерних девіацій внаслідок особливостей 

реєстрації пов’язаних із здоров’ям подій і їх можливого впливу на спотворення 

результатів досліджень та виникнення конфліктних ситуацій; 

 економікою охорони здоров’я в контексті особливостей економічних вимірів суспільних 

процесів та особливостей організації даних, оцінки фінансової шкоди внаслідок 

порушень академічної доброчесності та академічного плагіату; 

 епідеміологією в контексті вимірів популяційних процесів та корекції планів інформації,  

недопущення статистичних фальсифікацій; 

 організацією охорони здоров’я в контексті предметних теорій (напр. діяльності ЛПЗ, 

робочої сили, поведінкових стимулів, страхування, планування здоров’я, оплати праці та  

реімбурсації), та законодавчого поля обмежень; 

 клінічними дисциплінами в контексті оцінки ефекту методів діагностики та профілактики 

захворювань та їх наслідків, оптимізації діяльності, планування експериментальних та 

клінічних досліджень. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач ступеня доктора філософії: 
 

Інтегральна компетентність 

Здатність ефективно вирішувати комплексні наукові та практичні проблеми в галузі 

медицини, організовувати і виконувати власну науково-дослідницьку роботу з метою 

генерування нових систематизованих знань, що мають теоретичне і практичне 

значення, можуть успішно впроваджуватися у вітчизняний й міжнародний 

дослідницький та освітній простір, практичну медицину та інші сфери життя. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до освітньо-наукового, науково-професійного, світоглядного та 

загальнокультурного саморозвитку і самовдосконалення. 

ЗК2. Здатність автономно виконувати фахову та науково-дослідницьку роботу з 

дотриманням принципів академічної доброчесності, авторського права та наукової 

етики. 

ЗК5. Здатність незалежно мислити, виявляти, формулювати та ефективно вирішувати 

проблеми наукового характеру, приймати відповідальні рішення, продукувати нові 

знання та ідеї. 

ЗК6. Здатність проводити моніторинг виконаних робіт, здійснювати оцінку 

інтелектуального продукту та забезпечувати його якість. 

ЗК7. Здатність до узагальнення, обговорення та представлення результатів власного 

наукового дослідження у вигляді усної та письмової презентації державною та 

іноземною мовами, опанування майстерністю вести наукову дискусію з 

демонстрацією вільного володіння науковою термінологією, риторикою та культурою 

наукового мовлення. 

ЗК8. Здатність працювати в команді, організовувати, планувати та прогнозувати 

результати власної чи колективної роботи, нести відповідальність за досягнуті 

результати, діяти в нових умовах, керувати роботою інших осіб та мотивувати їх для 

досягнення спільної мети. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1. Здатність аналізувати, відтворювати та інтерпретувати основні концепції, теорії,  

гіпотези, сучасний стан проблем та досягнень за обраним науковим напрямком та 

освітньою діяльністю в галузі медицини 

ФК2. Здатність розробляти та управляти науковими проєктами, формулювати зміст та 
новизну дослідження. 



7 
 

 

ФК3. Здатність встановлювати потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових 

досліджень в галузі медицини, генерувати нові знання, наукові гіпотези, теорії та 

концепції. 

ФК4. Здатність обирати та використовувати сучасні методи дослідження відповідно до 

обраної спеціалізації та поставленої мети, визначати критерії досягнення очікуваних 

результатів. 

ФК5. Здатність інтерпретувати, аналізувати та узагальнювати результати власних 

наукових досліджень, визначати їх місце в системі існуючих знань, дотримуючись 

принципів наукової етики, академічної доброчесності та авторського права. 

ФК6. Здатність впроваджувати нові знання в наукову сферу, освітній процес і 

практичну роботу за фахом. 

ФК7. Здатність представляти результати власних наукових досліджень у вигляді 

друкованих праць або усних форм презентацій відповідно до національних та 

міжнародних стандартів. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Безперервно самовдосконалюватись та застосовувати здобуті науково- 

професійні знання та вміння в науковій, фаховій та освітній діяльності. 

ПРН3. Добирати, аналізувати, інтерпретувати, коректно оцінювати і творчо 

використовувати наукову інформацію з допомогою сучасних комунікаційних та 

інформаційних технологій. 

ПРН4. Вміти виявити та окреслити невирішені проблеми в медичній галузі за 

напрямком професійно-наукової діяльності з подальшим визначенням шляхів їх 

вирішення. 

ПРН6. Самостійно аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати, узагальнювати та 

систематизувати наукові дані в предметній галузі медицини. 

ПРН7. Розробляти дизайн і план власного дослідження за обраним медичним фахом на 

основі самостійно сформульованих мети і завдань. 

ПРН8. Обирати, застосовувати і вдосконалювати сучасні методики дослідження за 

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності, використовувати новітні 

методи статистичного аналізу в галузі медицини. 

ПРН9. Розробляти та впроваджувати нові способи діагностики, лікування та 

профілактики захворювань людини. 

ПРН10. Використовувати здобуті в результаті дослідження нові знання в практичній  

діяльності й освітньому процесі за відповідним медичним фахом, та загалом в 

суспільстві. 

ПРН12. Застосовувати знання з основ патентознавства та захисту інтелектуальної 

власності. 

ПРН13. Організовувати та управляти роботою колективу (студентів, слухачів, колег, 

міждисциплінарної команди). 

ПРН15. Розвивати комунікації та застосовувати навички міжособистісних взаємодій в 

науковому, професійному, освітньому та міждисциплінарному середовищах. 

ПРН16. Дотримуватися принципів наукової етики у роботі з пацієнтами та 

лабораторними тваринами. 

ПРН17. Використовувати принципи академічної доброчесності у власній науково- 

професійній та педагогічній діяльності, протидіяти проявам академічної 

недоброчесності та нести відповідальність за достовірність отриманих та 

оприлюднених наукових результатів. 
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МАТРИЦЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

1 Застосування набутих 

теоретичнихзнань та 

практичних навичок і 

вмінь в контексті 

формулювання гіпотез; 

інформаційний пошук із 

застосуванням сучасних 

пошуковихсистем; оцінки 

закономірностей, зв’язків, 

взаємозалежностей. 

Знання сучасних 

пошукових системта 

способів отримання 

аналітичнї інформації. 

Знання статистичних 

та епідеміологічних 

методів. 

Знання вимог до 

діагностичних тестів, 

які можутьбути 

використані при 

скринінгових 

дослідженнях. 

Підготовити вихідні 

дані для 

інформаційного 

пошуку; правильно 

здійснювати 

інформаційний пошук із 

застосуванням сучасних 

пошукових систем; 

володіти стандартними 

методами описових, 

аналітичних, 

епідеміологічних та 

медико- 

статистичних 

досліджень. 

Здатність 

взаємодіяти з 

фахівцями 

інформаційно- 

аналітичних 

підрозділів, 

планувати 

організацію та 

тактику досліджень з 

урахуванням 

етичних аспектів 

поведінки і 

комунікації 

науковця. 

Відповідальність за 

обґрунтованість 

висновків щодо 

аналітичних даних. 

Відповідальністьза 

порушення 

академічної 

доброчесності. 

2 Застосування сучасних 

інформаційних технологій 

в контексті запобіганнята 

виявлення академічного 

плагіату та виявлення 

фальсифікацій результатів 

досліджень, прогнозування 

імовірностей виникнення 

конфліктів інтересів та 

запобігання порушенням 

академічної доброчесності 

Знання про дже- рела 

доказової медицини, 

шкалуградацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 

помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидії конфліктам 

інтересів. 

Знання основ 

первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу наукового 

твору. Знання програм 

статистичної обробки 

інформації. Знання 

сучасних 

інформаційних 

технологій в контексті 

виявлення академічного 

плагіату та виявлення 

фальсифікацій 

результатів 

досліджень. 

Вміти розробляти 

стратегії планування, 

організацію та 

тактику досліджень. 

Вміти інсталюватита 

застосовувати вільно 

доступне програмне 

забезпечення. 

Вміти 

диференціювати 

нефахові, 

псевдонаукові та 

плагіатні публікації. 

Вміти оцінювати 

вірогідність та 

достовірність 

результатів в контексті 

виникнення конфлікту 

інтересів з іншими 

дослідниками. 

Здатність до дискусії 

з практичними 

лікарями та 

співробітниками. 

Здатність 

мінімізувати та 

елімінувати чинники 

ризику іпомилки у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидіяти 

конфліктам інтересів. 

Відповідальністьза 

порушення 

академічної 

доброчесності. 

Відповідальністьза 

адекватність 

застосування 

вільнодоступних 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

контексті 

самоаналізу, 

виявлення 

академічного 

плагіату та 

виявлення 

фальсифікацій 

результатів 

досліджень. 

Відповідальність за 

обґрунтованість 

прийнятих рішень. 

3 Здатність до аналізу і 

синтезу наявної інформації 

(синтез інформації з різних 

джерел та предметів на 

основі базових прийомів, 

порівняннярезультатів 

дослідження з науковим 

доробком інших 

дослідників і наукових 

шкіл в контексті 

забезпечення та 

збереження адекватної 

наукової та професійної 

комунікації) в контексті 

доказової 

медицини. 

Знання чинного 

законодавства та наказів 

ЗВО щодо академічної 

доброчесності і протидії 

плагіату. Знання 

системи офіційного 

документообігу, 

включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології, оптимальне 

програмне забезпечення 

і стратегії пошуку 

медичної інформації. 

Вміти визначати 

джерело та місце 

знаходження 

потрібної інформації 

в залежності від її 

типу. 

Вміти обробляти дані 

та проводитианаліз 

отриманої інформації. 

Вміти аналізувати 
отримані результати, 

співставляти їх з 

існуючими. 

Здатність 

отримувати 

необхідну 

інформацію з 

визначеного 

джерела. 

Здатність правильно 

здійснювати 

інформаційний пошук 

із застосуванням 

сучасних пошукових 

систем.Здатність 

сформувати висновки 

на підставі аналізу 

отриманої 

інформації. 

Відповідальність за 

повноту та якість 

аналізу інформації та 

висновків на підставі її 

аналізу. 

Відповідальність за 

плагіат, фальсифікацію 

даних і результатів 

аналізу. 

4 Оцінка результатів 

досліджень в контексті 

виявленняознак плагіату, 

псевдонауковості та 

фальсифікацій. 

Знання детермінант, 

щоспотворюють 

результати наукових 

досліджень. 

Знання особливостей 

планування, організації 

та тактики досліджень. 

Знання чинників 

ризику і помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, способів 

протидії виникненню 

конфліктів 

інтересів. 

Вміння аналізувати 

фахову літературуз 

позицій наукометрії та 

доказовості. 

Вміння оцінювати 

зв’язок та вплив 

соціальних чинників 

на результати 

досліджень. 

Вміння застосовувати 

пошукове та 

антиплагіатне 

програмне 

забезпечення, 

влючаючи Інтернет- 

ресурси. 

Здатність у процесі 

комунікації запідозрити 

ознакипсевдонауковості 

та фальсифікації, 

конфлікт інтересів. 

Здатність до організації 

заходів з питань 

пропаганди академічної 

доброчесності. 

Здатність до первинного 

аналізунаукового твору 

з позицій виявлення 

імовірного плагіатута 

фальсифікацій. 

Відповідальністьза 

правильність 

інтерпретації 

літературних даних 

та опису результатів 

статистичного 

аналізу. 

Відповідальність за 

результати аналізу 

ефективності базових 

процедур. 

Відповідальність за 

обґрунтованістьоцінок 

факторів ризику 

конфлікту інтересів. 
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5 Взаємодія і здатність 

працювати в 

міждисциплінарній 

команді (включаючи 

узагальнення, 

інтерпретацію та 

презентацію даних в 

наглядний зрозумілий 

спосіб), напрацювання 

варіантів управлінських 

рішень. 

Знання основних 

показників, що 

характеризують 

діяльність науковця. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

академічної 

доброчесності та 

протидії плагіату. 

Знання етичних 

аспектів поведінкиі 

комунікації науковця. 

Знання стратегії 

планування, 

організації та 

тактики 

колективних 

досліджень. 

Знання чинників 

ризику дублювання 

досліджень і помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності. 

Вміти розраховувати та 

оцінювати основні 

результати колективної 

наукової діяльності, 

внесокспівавторів. 

Вміння інтерпретувати 

результати досліджень, 

базовіпроцедури та 

термінологію. 

Вміти виявляти 

дефекти діяльностіта 

причин їх формування. 

Вміти 

обґрунтовувати 

управлінські 

рішення щодо 

поліпшення наукової 

роботи, вірогідності та 

достовірності 

результатів у контексті 

їх доказовості. 

Здатність 

отримувати 

інформацію, 

оцінювати, 

формулювати та 

обґрунтовувати 

припущення про 

наявність порушень 

академічної 

доброчесності. 

Здатність аналітично 

оцінювати та 

інтерпретувати 

результати 

перевірки 

антиплагіатним 

програмним 

забезпеченням. 

Відповідальністьза 

адекватність 

презентації наукових 

даних, 

обґрунтованість 

пропозицій щодо 

поліпшення 

діяльності наукового 

колективу. 

Відповідальність за 

інтерпретацію 

результатів 

вільнодоступного 

антиплагіатного 

програмного 

забезпечення та 

антиплагіатних 

інтернет-ресурсів. 

6 Дослідницькі навички і 

уміння аналізувати 

фахову літературу з 

позиційнаукометрії, 

диференціювати 

нефахові, псевдонаукові 

та плагіатні публікації 

створювати дизайн 

дослідження згідно 

класичних етапів 

статистичного аналізу та 

основ формування 

доказовості в медичній 

практиці, прогнозувати 

імовірності, запобігати та 

виявляти порушення 

академічної 

доброчесності. 

Знання про дже- рела 

доказової медицини, 

шкалуградацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 

помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидії конфліктам 

інтересів. 

Знання офіційного 

документообігу, 

включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології, 

оптимального 

програмного 

забезпечення і стратегій 

пошуку медичної 

інформації. 

Знання основ 

первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу 

наукового твору. 

Знання основних 

показників, що 

характеризують 

діяльність науковця. 

Знання базового 

антиплагіатного 

програмного 

забезпечення. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

відповідальності за 

порушення академічної 

доброчесності. 

Вміти підготовити 

вихідні дані для 

інформаційного 

пошуку. 

Вміти правильно 

здійснювати 

інформаційний пошук 

із застосуванням 

сучасних пошукових 

систем.Вміти 

аналізувати фахову 

літературу з позицій 

наукометрії, 

диференціювати 

нефахові, 

псевдонаукові та 

плагіатні публікації. 

Вміти застосовувати 

комп’ютерні 

технології для 

пошуку інформації, 

інтерпретації 

результатів 

дослідження та 

порівняння з 

науковим доробком 

іншихдослідників і 

наукових шкіл в 

контексті 

забезпечення та 

збереження 

адекватної наукової 

та професійної 

комунікації, 

виявлення 

академічного 

плагіату. 

Здатність до наукової 

дискусії з позицій 

адекватної оцінки 

вірогідностіта 

достовірності 

результатів в контексті 

можливого конфлікту 

інтересівта інших 

порушеньакадемічної 

доброчесності. 

Здатність до 

формулювання 

науково 

обгрунтованих 

апеляцій. 

Відповідальністьза 

виникнення 

конфліктних 

ситуацій та 

порушення 

академічної 

доброчесності, 

включаючи 

фальсифікації 

результатів і 

академічний плагіат. 
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Очікувані результати вивчення навчальної дисципліни 

 

 ознайомлення з видами, джерелами наукової інформації та інформаційнимибазами досліджень у 

галузі медицини; 

 засвоєння наукової термінології в контексті використання її у власному дослідженні; 

 набуття теоретичних знань щодо формування теми, мети та завданнянаукового дослідження; 

 оволодіння методами бібліографічного пошуку наукової інформації; 

 закладання базових основ знань щодо роботи з масивом публікацій із фахової дисципліни, 
самостійного проведення аналізу науково-методичної літератури; 

 вміння використовувати стандарти щодо оформлення результатів наукових досліджень та 

проведення аналізу відібраної літератури; 

 розуміння загальних підходів щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, 

зокрема шляхом державної реєстрації прав на такі об’єкти; 

 набуття знань методик обліку та оцінок результатів інтелектуальної діяльності, трансферу 
технологій в процесі комерціалізації результатів наукових досліджень. 

 формування найбільш передових концептуальних та методологічних знань, необхідних для 

патентного пошуку, порівняння гіпотез, теорій та отриманих результатів з науковим доробком 

інших дослідників і наукових шкіл, у навчальному процесі та упрофесійній діяльності; 

 засвоєння етичних та морально-правових принципів при плануванні та виконанні наукових 

досліджень за участю людини та з використанням лабораторних тварин для професійної 
діяльності; 

 закладання базових основ знань щодо ключових засад, методології та заходів щодо імплементації 

і забезпечення академічної доброчесності та високих професійних стандартів, запобігання 

порушень академічної доброчесності, дотримання принципів і загальноприйнятих норм щодо 

етичної поведінки, протидії академічному плагіату. 

 Знання: чинного законодавства та наказів ЗВО щодо академічної доброчесності і протидії 

плагіату; етичних аспектів поведінки і комунікації науковця; стратегії планування, організації та 

тактики досліджень; відповідальності за порушення академічної доброчесності; основ 

статистичного висновку; елімінації чинників ризику і помилок у забезпеченні академічної 

доброчесності, протидії конфліктам інтересів. 

 Уміння: підготовити вихідні дані для інформаційного пошуку; правильно здійснювати 

інформаційний пошук із застосуванням сучасних пошукових систем; аналізувати фахову 

літературу з позицій наукометрії, диференціювати нефахові, псевдонаукові та плагіатні 

публікації; оцінювати вірогідність та достовірність результатів в контексті виникнення 

конфлікту інтересів з іншими дослідниками; визначати оптимальне програмне забезпечення і 

стратегії пошуку медичної інформації; порівнювати отримані результати з науковим доробком 

інших дослідників і наукових шкіл в контексті забезпечення та збереження адекватної наукової 

та професійної комунікації; прогнозувати імовірності виникнення конфліктних ситуацій та 

запобігати порушенням академічної доброчесності. 

 Навички: вибору методів дослідження; опису та графічного зображення результатів 

статистичного аналізу; інтерпретації результатів досліджень, базових процедур та термінології; 

організації та проведення мета-аналізу; організації та проведення первинного антиплагіатного 

самоаналізу наукового твору. 

 Здатності: роботи і взаємодії в міждисциплінарній команді (включаючи узагальнення, 

інтерпретації та презентації даних в наглядний зрозумілий спосіб), напрацювання варіантів 

управлінських рішень; створення дизайну дослідження згідно класичних етапів статистичного 
дослідження та основ формування доказовості в медичній практиці, прогнозування конфліктних 

ситуацій, запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика 

наукових досліджень» містить три змістові модулі та викладається протягом 90 годин, що згідно зі 

стандартами відповідає 3 кредитам ЕКТС. 

ТЕМИ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1. «Технологія інформаційного забезпечення  

  та патентно-інформаційний супровід науково- дослідних робіт» 

1. Місце і роль науки в сучасному інформаційному суспільстві. Організація науково-інформаційної 

діяльності ВНМІІВ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

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

3. Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, зміст і суть кожного. Порядок 

підготовки і подачі документів до Факультетської Вченої Ради.  

4. Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових досліджень і їх класифікація: 

організація та методологія наукових досліджень; правовий статус суб'єктів наукової і науково-

технічної діяльності. 

5. Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. Визначення інформаційних потреб в 

науково-медичній літературі. Інформаційні бази наукових досліджень. Модель пошуку наукових 

джерел в інформаційно-пошукових системах.  

6. Загальні поняття авторського права та його об’єктів. Інтелектуальна власність та її значення. Джерела 

патентної інформації. 

7. Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових оглядів. Вимоги до оформлення 

дисертацій, наукових звітів і статей. 

8. Науково-патентний пошук. Патентне право, його об’єкти і суб’єкти. Патент на винахід та корисну 

модель. Порядок отримання патенту, свідоцтва на авторський твір.  

9. Патентні дослідження як складова частина маркетингових досліджень. Раціоналізаторські пропозиції, 

порядок оформлення та отримання свідоцтва. 

10. Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я (трансфер технологій). 

Порядок оформлення та включення до щорічного Реєстру галузевих нововведень. 

11. Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи як основні засоби наукової 

комунікації для реалізації інноваційних технологій в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

12. Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових досліджень по кожній конкретній 

проблемі. Перелік наукових фахових видань України, в які подаються статті. 

13. Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 та 

Ванкувер-стилем. 

Змістовий модуль 2. «Наукова етика» 

1. Історичні етапи розвитку біоетики. 

2. Етичні принципи проведення наукових досліджень за участю людей. 

3. Етичні аспекти використання лабораторних тварин у наукових дослідженнях. 

4. Система біоетичного контролю в Україні. Порядок проведення біоетичної експертизи дисертаційних 

досліджень. 

5. Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому дослідженні  

6. Етичні аспекти сучасних біотехнологій.  

7. Підготовка документів для подачі матеріалів дисертаційного дослідження на розгляд комісії з питань 

етики. 

Змістовий модуль 3. Академічна доброчесність і антиплагіат. 

1. Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми і помилки у забезпеченні 

академічної доброчесності. 

2. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних прав. Плагіат і академічний 

плагіат: причини виникнення та шляхи подолання. 

3. Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові порушення академічної доброчесності та 

авторських прав. 

4. Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті  виникнення та поширення академічного 

плагіату. 

5. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного та патентно-інформаційного 

пошуку. 
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6. Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату. Антиплагіатне програмне 

забезпечення: електронні онлайн- ресурси. 

7. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. Комерційні та ліцензійні програми. Переваги і 

недоліки антиплагіатних програм. Перехресна експертиза. 

8. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні меморандуми МОН України. 

9. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. Цитування. Подяки. Співавторство. 

10. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних ресурсів. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ОЧНОЇ ДЕННОЇ ТА ОЧНОЇ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

№ 

 
 

Тема заняття 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1. Місце і роль науки в сучасному інформаційному суспільстві. 

Організація науково-інформаційної діяльності ВНМІІВ 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

 2  

2. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

 2  

3. Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, 

зміст і суть кожного. Порядок підготовки і подачі документів до 

Факультетської Вченої Ради.  

 2 2 

4. Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових 

досліджень і їх класифікація: організація та методологія наукових 

досліджень; правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної 

діяльності. 

 2 2 

5. Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. 

Визначення інформаційних потреб в науково-медичній літературі. 

Інформаційні бази наукових досліджень. Модель пошуку наукових 

джерел в інформаційно-пошукових системах.  

 2 2 

6. Загальні поняття авторського права та його об’єктів. 

Інтелектуальна власність та її значення. Джерела патентної 

інформації. 

 2 2 

7. Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових 

оглядів. Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і 

статей. 

 2 2 

8. Науково-патентний пошук. Патентне право, його об’єкти і 

суб’єкти. Патент на винахід та корисну модель. Порядок 

отримання патенту, свідоцтва на авторський твір.  

 2  

9. Патентні дослідження як складова частина маркетингових 

досліджень. Раціоналізаторські пропозиції, порядок оформлення та 

отримання свідоцтва. 

 2 2 

10. Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони 

здоров’я (трансфер технологій). Порядок оформлення та 

включення до щорічного Реєстру галузевих нововведень. 

 2 2 

11. Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи 

як основні засоби наукової комунікації для реалізації інноваційних 

технологій в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

 2 2 

12. Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових 

досліджень по кожній конкретній проблемі. Перелік наукових 

фахових видань України, в які подаються статті. 

 

 2 2 
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13. Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом 

України ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

 2 3 

14. Історичні етапи розвитку біоетики.   2 

15. Етичні принципи проведення наукових досліджень за участю 

людей. 

2   

16. Етичні аспекти використання лабораторних тварин у наукових 

дослідженнях 

2   

17. Система біоетичного контролю в Україні. Порядок проведення 

біоетичної експертизи дисертаційних досліджень 

  3 

18. Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому 

дослідженні  

  2 

19. Етичні аспекти сучасних біотехнологій    2 

20.  Підготовка документів для подачі матеріалів дисертаційного 

дослідження на розгляд комісії з питань етики  

  2 

21. Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми 

і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 

2   

22. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних 

прав. Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи 

подолання. 

 2 2 

23. Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові 

порушення академічної доброчесності та авторських прав. 

2   

24. Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті 

виникнення та поширення академічного плагіату. 

  2 

25. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті 

інформаційного та патентно-інформаційного пошуку. 

 2 2 

26. Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного 

плагіату. Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні  

онлайн- ресурси. 

2   

27. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. 

Комерційні та ліцензійні програми. Переваги і недоліки 

антиплагіатних програм. Перехресна експертиза. 

 2 2 

28. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні 

меморандуми МОН України. 

 2 2 

29. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. Цитування. 

Подяки. Співавторство. 

 2  

30. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних 
ресурсів. 

 2 
 

 

Залік. 

РАЗОМ 10 38 42 
 

Лекції для аспірантів очної денної та очної вечірньої форми навчання 

 

№ 

 

Тема заняття 
Кількість 

годин 

1.  Етичні принципи проведення наукових досліджень за участю людей. 2 

2.  Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому дослідженні 2 

3.  Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми 

і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 

2 

4.  Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові порушення 

академічної доброчесності та авторських прав. 

2 

5.  Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату. 

Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні  онлайн- ресурси. 

2 

РАЗОМ 10 
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Практичні заняття для аспірантів очної денної та очної вечірньої форми навчання 

 

№ 
 

Тема заняття 

Кількість 
годин 

1. Місце і роль науки в сучасному інформаційному суспільстві. Організація 

науково-інформаційної діяльності ВНМІІВ Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

2 

2. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

2 

3. Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, зміст і суть 

кожного. Порядок підготовки і подачі документів до Факультетської Вченої 

Ради.  

2 

4. Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових досліджень і 

їх класифікація: організація та методологія наукових досліджень; правовий 

статус суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності. 

2 

5. Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. Визначення 

інформаційних потреб в науково-медичній літературі. Інформаційні бази 

наукових досліджень. Модель пошуку наукових джерел в інформаційно-

пошукових системах.  

2 

6. Загальні поняття авторського права та його об’єктів. Інтелектуальна 

власність та її значення. Джерела патентної інформації. 

2 

7. Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових оглядів. 

Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і статей. 

2 

8. Науково-патентний пошук. Патентне право, його об’єкти і суб’єкти. Патент 

на винахід та корисну модель. Порядок отримання патенту, свідоцтва на 

авторський твір.  

2 

9. Патентні дослідження як складова частина маркетингових досліджень. 

Раціоналізаторські пропозиції, порядок оформлення та отримання 

свідоцтва. 

2 

10. Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я 

(трансфер технологій). Порядок оформлення та включення до щорічного 

Реєстру галузевих нововведень. 

2 

11. Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи як 

основні засоби наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій 

в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

2 

12. Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових 

досліджень по кожній конкретній проблемі. Перелік наукових фахових 

видань України, в які подаються статті. 

2 

13. Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом України 

ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

2 

14. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних прав. 

Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи подолання. 

2 

15. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного 

та патентно-інформаційного пошуку. 

2 

16. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. Комерційні та 

ліцензійні програми. Переваги і недоліки антиплагіатних програм. 

Перехресна експертиза. 

2 

17. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні 

меморандуми МОН України. 

2 

18. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. Цитування. 

Подяки. Співавторство. 

2 

19. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних ресурсів. 2 

Залік. 

РАЗОМ 38 
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Теми самостійної роботи для аспірантів очної денної та очної вечірньої форми навчання 

 
№ Тема заняття Кількість 

годин 

1.  Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, зміст і суть 

кожного. Порядок підготовки і подачі документів до Факультетської Вченої 

Ради.  

2 

2.  Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових досліджень і 

їх класифікація: організація та методологія наукових досліджень; правовий 

статус суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності. 

2 

3.  Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. Визначення 

інформаційних потреб в науково-медичній літературі. Інформаційні бази 

наукових досліджень. Модель пошуку наукових джерел в інформаційно-

пошукових системах.  

2 

4.  Загальні поняття авторського права та його об’єктів. Інтелектуальна 

власність та її значення. Джерела патентної інформації. 

2 

5.  Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових оглядів. 

Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і статей. 

2 

6.  Патентні дослідження як складова частина маркетингових досліджень. 

Раціоналізаторські пропозиції, порядок оформлення та отримання 

свідоцтва. 

2 

7.  Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я 

(трансфер технологій). Порядок оформлення та включення до щорічного 

Реєстру галузевих нововведень. 

2 

8.  Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи як 

основні засоби наукової комунікації для реалізації інноваційних технологій 

в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

2 

9.  Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових 

досліджень по кожній конкретній проблемі. Перелік наукових фахових 

видань України, в які подаються статті. 

2 

10.  Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом України 

ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

3 

11.  Історичні етапи розвитку біоетики. 2 

12.  Система біоетичного контролю в Україні. Порядок проведення біоетичної 

експертизи дисертаційних досліджень 

3 

13.  Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому дослідженні  2 

14.  Етичні аспекти сучасних біотехнологій  2 

15.   Підготовка документів для подачі матеріалів дисертаційного дослідження 

на розгляд комісії з питань етики  

2 

16.  Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних прав. 

Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи подолання. 

2 

17.  Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті 

виникнення та поширення академічного плагіату. 

2 

18.  Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного 

та патентно-інформаційного пошуку. 

2 

19.  Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. Комерційні та 

ліцензійні програми. Переваги і недоліки антиплагіатних програм. 

Перехресна експертиза. 

2 

20.  Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні 

меморандуми МОН України. 

2 

РАЗОМ 42 
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ДЛЯ АСПІРАНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

№ 

 

 

Тема заняття 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б
о
та

 

1. Місце і роль науки в сучасному інформаційному суспільстві. 

Організація науково-інформаційної діяльності ВНМІІВ 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

  2 

2. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

  2 

3. Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, 

зміст і суть кожного. Порядок підготовки і подачі документів до 

Факультетської Вченої Ради.  

 2 2 

4. Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових 

досліджень і їх класифікація: організація та методологія наукових 

досліджень; правовий статус суб'єктів наукової і науково-

технічної діяльності. 

  2 

5. Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. 

Визначення інформаційних потреб в науково-медичній літературі. 

Інформаційні бази наукових досліджень. Модель пошуку наукових 

джерел в інформаційно-пошукових системах.  

   3 

6. Загальні поняття авторського права та його об’єктів. 

Інтелектуальна власність та її значення. Джерела патентної 

інформації. 

   3 

7. Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових 

оглядів. Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і 

статей. 

 2 3 

8. Науково-патентний пошук. Патентне право, його об’єкти і 

суб’єкти. Патент на винахід та корисну модель. Порядок 

отримання патенту, свідоцтва на авторський твір.  

  3 

9. Патентні дослідження як складова частина маркетингових 

досліджень. Раціоналізаторські пропозиції, порядок оформлення 

та отримання свідоцтва. 

   3 

10. Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони 

здоров’я (трансфер технологій). Порядок оформлення та 

включення до щорічного Реєстру галузевих нововведень. 

 2 3 

11. Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи 

як основні засоби наукової комунікації для реалізації інноваційних 

технологій в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

   3 

12. Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових 

досліджень по кожній конкретній проблемі. Перелік наукових 

фахових видань України, в які подаються статті. 

   3 

13. Правила бібліографічного опису згідно з Національним 

стандартом України ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

 2 3 

14. Історичні етапи розвитку біоетики.   
2 

15. Етичні принципи проведення наукових досліджень за участю 

людей. 

2  
 

16. Етичні аспекти використання лабораторних тварин у наукових 

дослідженнях 

 2 
 

17. Система біоетичного контролю в Україні. Порядок проведення 

біоетичної експертизи дисертаційних досліджень 

  
2 
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Лекції для аспірантів заочної форми навчання 

 

 

№ Тема заняття Кількість 

годин 

1. Етичні принципи проведення наукових досліджень за участю людей. 2 

2. Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому 

дослідженні  

2 

3. Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми 

і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 

2 

РАЗОМ 6 

 

Практичні заняття для аспірантів заочної форми навчання 

 

18. Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому 

дослідженні  

2  2 

19. Етичні аспекти сучасних біотехнологій    
2 

20.  Підготовка документів для подачі матеріалів дисертаційного 

дослідження на розгляд комісії з питань етики  

  
3 

21. Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми 

і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 

2  
2 

22. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних 

прав. Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи 

подолання. 

  2 

23. Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові 

порушення академічної доброчесності та авторських прав.  
2 2 

24. Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті 

виникнення та поширення академічного плагіату. 

  2 

25. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті 

інформаційного та патентно-інформаційного пошуку. 

 2 2 

26. Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного 

плагіату. Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні 

онлайн- ресурси. 

  2 

27. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. 

Комерційні та ліцензійні програми. Переваги і недоліки 

антиплагіатних програм. Перехресна експертиза. 

 2 2 

28. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні 

меморандуми МОН України. 

  2 

29. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. Цитування. 

Подяки. Співавторство. 

  2 

30. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних 
ресурсів. 

 
2 2 

Залік. 

РАЗОМ 6 18 66 

№ Тема заняття Кількість 

годин 

1.  Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, зміст і суть 

кожного. Порядок підготовки і подачі документів до Факультетської 

Вченої Ради.  

2 

2.  Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових оглядів. 

Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і статей. 

2 

3.  Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я 

(трансфер технологій). Порядок оформлення та включення до щорічного 

Реєстру галузевих нововведень. 

2 
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Теми самостійної роботи для аспірантів заочної форми навчання 

 

4.  Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом 

України ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

2 

5.  Етичні аспекти використання лабораторних тварин у наукових 

дослідженнях 

2 

6.  Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові порушення 

академічної доброчесності та авторських прав. 

2 

7.  Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного 

та патентно-інформаційного пошуку. 

2 

8.  Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. Комерційні та 

ліцензійні програми. Переваги і недоліки антиплагіатних програм. 

Перехресна експертиза. 

2 

9.  Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних 
ресурсів. 

2 
 

Залік. 

РАЗОМ 18 

№ Тема заняття Кількість 

годин 

1.  Місце і роль науки в сучасному інформаційному суспільстві. Організація 

науково-інформаційної діяльності ВНМІІВ Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

2 

2.  Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

2 

3.  Загальний пакет документів до планування теми НДР, перелік, зміст і суть 

кожного. Порядок підготовки і подачі документів до Факультетської 

Вченої Ради.  

2 

4.  Структура та етапи наукового дослідження. Об’єкти наукових досліджень і 

їх класифікація: організація та методологія наукових досліджень; правовий 

статус суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності. 

2 

5.  Науково-інформаційний пошук в процесі наукової роботи. Визначення 

інформаційних потреб в науково-медичній літературі. Інформаційні бази 

наукових досліджень. Модель пошуку наукових джерел в інформаційно-

пошукових системах.  

3 

6.  Загальні поняття авторського права та його об’єктів. Інтелектуальна 

власність та її значення. Джерела патентної інформації. 

3 

7.  Джерела науково-медичної інформації. Підготовка наукових оглядів. 

Вимоги до оформлення дисертацій, наукових звітів і статей. 

3 

8.  Науково-патентний пошук. Патентне право, його об’єкти і суб’єкти. 

Патент на винахід та корисну модель. Порядок отримання патенту, 

свідоцтва на авторський твір.  

3 

9.  Патентні дослідження як складова частина маркетингових досліджень. 

Раціоналізаторські пропозиції, порядок оформлення та отримання 

свідоцтва. 

3 

10.  Впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я 

(трансфер технологій). Порядок оформлення та включення до щорічного 

Реєстру галузевих нововведень. 

3 

11.  Інформаційний лист, методичні рекомендації – наукові документи як 

основні засоби наукової комунікації для реалізації інноваційних 

технологій в медицині. Порядок оформлення та підготовки 

3 

12.  Стаття, реферат, тези – носії інформації про результати наукових 

досліджень по кожній конкретній проблемі. Перелік наукових фахових 

видань України, в які подаються статті. 

3 

13.  Правила бібліографічного опису згідно з Національним стандартом 

України ДСТУ 8302:2015 та Ванкувер-стилем. 

3 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Курсові та магістерські роботи не плануються. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

 лекції; 
 практичні заняття; 

 самостійна позааудиторна робота; 

 консультації. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: 

Поточний контроль. 

Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми, де 

кожен аспірант доповідає результати самостійно виконаної індивідуальної роботи за темою 

заняття. 

В даному випадку викладач виступає в ролі фасилітатора (від англ. facilitate - сприяти, 

допомагати, полегшувати), який при цьому застосовує об’єктивний / стандартизований 

контролю теоретичної та практичної підготовки аспірантів. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. 

Під час оцінювання набуття необхідних теоретичних знань, практичних навичок та вмінь  

згідно теми заняття за поточну навчальну діяльність виставляються оцінки за 4-ри бальною / 

традиційною шкалою ( 5- «відмінно»; 4 – «добре»; 3 – «задовільно»; 2 - «незадовільно») з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання дисципліни. 

 

 

14.  Історичні етапи розвитку біоетики. 2 

15.  Система біоетичного контролю в Україні. Порядок проведення біоетичної 

експертизи дисертаційних досліджень 

2 

16.  Інформована добровільна згода пацієнта на участь у науковому 

дослідженні  

2 

17.  Етичні аспекти сучасних біотехнологій  2 

18.   Підготовка документів для подачі матеріалів дисертаційного дослідження 

на розгляд комісії з питань етики  

3 

19.  Академічна доброчесність та кодекс академічної етики. Проблеми 

і помилки у забезпеченні академічної доброчесності. 

2 

20.  Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних прав. 

Плагіат і академічний плагіат: причини виникнення та шляхи подолання. 

2 

21.  Рерайт, реплікація, компіляція. Інші типові та нетипові порушення 

академічної доброчесності та авторських прав. 

2 

22.  Пошукові сервери та електронні бібліотеки в контексті 

виникнення та поширення академічного плагіату. 

2 

23.  Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного 

та патентно-інформаційного пошуку. 

2 

24.  Первинна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату. 

Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні онлайн- ресурси. 

2 

25.  Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми. Комерційні та 

ліцензійні програми. Переваги і недоліки антиплагіатних програм. 

Перехресна експертиза. 

2 

26.  Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць. Антиплагіатні 

меморандуми МОН України. 

2 

27.  Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті. Цитування. 

Подяки. Співавторство. 

2 

28.  Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних 

ресурсів. 

2 

РАЗОМ 66 
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Самостійна робота оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті.Сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих аспірантом у процесі 

навчання з кожної теми навчальної дисципліни орієнтовно оцінюється за такими критеріями: 

 5 /«відмінно» - аспірант бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє 

глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

 4 /«добре» - аспірант добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; 

володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 

змісту або при виконанні практичних навичок; 

 3 /«задовільно» - аспірант в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає,  

плутає поняття, додаткові питання викликають у аспіранта невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, 

припускається помилок при виконанні практичних навичок; 

 2 /«незадовільно» - аспірант не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі,  

відсутнє наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

Аспірант отримує оцінку з кожної теми практичного заняття, де поточна навчальна 

діяльність включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною 

шкалою оцінки конвертуються у бали з подальшою конвертацією оцінок у бали за 

багатобальною (200-бальною) шкалою. 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на 

практичних заняттях. Семестровий залік з дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, 

допочатку екзаменаційної сесії 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ 

 
Формою підсумкового контролю є залік. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант за поточну навчальну 
діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати аспірант за поточну навчальну 

діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих аспірантом оцінок за 4-ри 

бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього 

арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми, що конвертується у бали за 

багатобальною шкалою (для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою): 
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Шкала конвертації успішності аспірантів на підставі отриманих оцінок за 4-ри бальною 

(національною) системою у 200 бальну шкалу кредитно-трансферної системи 

(90 годин - 3 кредити. 1 кредит ЕСТS – 30 год). 
 
 

4-бальна 
шкала 

200-бальна 
шкала 

5 200 

4.97 199 

4.95 198 

4.92 197 

4.9 196 

4.87 195 

4.85 194 

4.82 193 

4.8 192 

4.77 191 

4.75 190 

4.72 189 

4.7 188 

4.67 187 

4.65 186 

4.62 185 

4.6 184 

4.57 183 

4.52 181 

4.5 180 

4.47 179 

4.45 178 

4.42 177 

4.4 176 

4.37 175 

4.35 174 

4.32 173 

4.3 172 

4.27 171 

4.24 170 

4.22 169 

4.19 168 

4.17 167 

4.14 166 

4.12 165 

4.09 164 

4.07 163 

4.04 162 

4.02 161 

3.99 160 

3.97 159 

3.94 158 

3.92 157 

3.87 155 

 

3.84 154 

3.82 153 

3.79 152 

3.77 151 

3.74 150 

3.72 149 

3.7 148 

3.67 147 

3.65 146 

3.62 145 

3.57 143 

3.55 142 

3.52 141 

3.5 140 

3.47 139 

3.45 138 

3.42 137 

3.4 136 

3.37 135 

3.35 134 

3.32 133 

3.3 132 

3.27 131 

3.25 130 

3.22 129 

3.2 128 

3.17 127 

3.15 126 

3.12 125 

3.1 124 

3.07 123 

3.02 121 

3 120 

Менше 3 Недостатньо 
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Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну 

(національну) шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. 

 

Бали аспірантів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості 

балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином: 
 
 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % аспірантів 

В Наступні 25 % аспірантів 

С Наступні 30 % аспірантів 

D Наступні 25 % аспірантів 

E Останні 10 % аспірантів 
 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” проводиться для 

аспірантів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили 

вивчення дисципліни. Аспіранти, які одержали оцінки FX, F («2») не вносяться до 

списку аспірантів, що ранжуються. Аспіранти з оцінкою FX після перескладання 

автоматично отримують бал „Е”. 

 

Бали з дисципліни для аспірантів, які успішно виконали програму, конвертуються 

у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у 

таблиці: 
 
 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-ри бальною 

шкалою 

Від 170 до 200 балів 5 

Від 140 до 169 балів 4 

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, 
яку повинен набрати аспірант 

3 

Нижче мінімальної кількості балів, 
яку повинен набрати аспірант 

2 

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та 

чотирибальна шкала незалежні. 

 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності аспірантів перевіряється 

статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за 

національною шкалою). 
 

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 Навчальна програма, тематично-календарні плани лекцій, практичних занять та 

самостійної позааудиторної роботи; 

 Презентації та повний текст лекцій; 

 Навчально-методичні розробки за темою заняття (теоретичний виклад теми заняття, 

контрольні питання, ситуаційні завдання для самостійної роботи та список 

рекомендованої літератури); 

 Навчальні підручники та посібники з бібліотеки; 

 Комп’ютер та мультимедійний проектор. 
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Запитання для контролю знань та самоконтролю 

 
1. Що таке академічна доброчесність, її роль в організації навчальногопроцесу і науково- дослідницької 

роботи. Законодавство України та світу щодо захисту авторських і суміжних прав. 

2. Рекомендації міжнародних асоціацій та Асоціації Європейських університетів щодо етики наукових 

досліджень та відкритого доступу донаукової інформації. Якими Законами України визначається роль і 

значення академічної доброчесності в організації навчального процесу і науково-дослідницькоїроботи. 
3. Забезпечення дотримання принципів соціальної відповідальності, принципу рівності доступу до вищої освіти, 

реалізації прав людини та громадянина в університетській спільноті. 

4. Які положення і накази детермінують формування доброчесного академічного середовища. Роль структурних 
підрозділів університету у забезпеченні академічноїдоброчесності. 

5. Основні принципи академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

6. Роль академічної етики, педагогічної етики та ділового етикету упопередженні порушень академічної 

доброчесності. 
7. Роль громадських організацій та університетської спільноти удотриманні принципів академічної 

доброчесності. 

8. Які методологічні детермінанти дотримання академічної доброчесностіпедагогічними, науково-
педагогічними та науковими працівниками. 

9. Принципи етичної поведінки та взаємоповаги в академічній спільноті. Що таке неетична поведінка і конфлікт 

інтересів. 
10. Які компетентності академічної доброчесності повинен набути здобувач вищої освіти. 

11. Роль і місце навичок soft skills у попередженні конфліктів інтересів. 

12. Типові порушення академічної доброчесності та авторських прав. 

13. Нетипові порушення академічної доброчесності. 
14. Кодекс академічної етики: структура, функції, юридичне значення. Мета та завдання Кодексу академічної 

етики Львівського національногомедичного університету імені Данила Галицького. 

15. Проблеми забезпечення академічної доброчесності. Помилки у забезпеченні та попередженні порушень 
академічної доброчесності. 

16. Мета і завдання комісії з питань етики та академічної доброчесності. Склад комісії з питань етики та 

академічної доброчесності. 
17. Функції комісії з питань етики та академічної доброчесності. Порядок розгляду справ. 

18. Апеляції щодо порушення академічної доброчесності: структура,наукове обґрунтування та правила 

написання. 

19. Плагіат: визначення, причини виникнення, різновиди. Антиплагіатні закони та нормативні документи. 
20. Академічний плагіат: визначення, причини виникнення; суспільна таекономічна шкода від плагіату та 

фальсифікацій. 

21. Попередження випадків плагіату. Способи виявлення академічного плагіату та наукових фальсифікацій. Роль 
структурних підрозділів університету у попередженні та виявленні плагіату. 

22. Первинна експертиза наукових праць: можливості, етапи, прикладнезначення в контекті академічної 

доброчесності. Принципи антиплагіатної перевiрки. 

23. Автоплагіат: визначення, причини виникнення; суспільна та економічнашкода. 
24. Пошукові онлайн-ресурси і сервери: принципи їх функціонування. 

25. Антиплагіатний самоаналіз в контексті попередження конфліктівінтересів. 

26. Антиплагіатна експертиза: вибір програмного забезпечення. 
27. Переваги і недоліки антиплагіатних програм в контексті перехресноїекспертизи. 

28. Етапна та перехресна антиплагіатна експертиза: принципи виконання та валідизації результатів. 

29. Несправжній плагіат (псевдоплагіат) та його відмінність від автоплагіату. 
30. Способи визначення валідності перевірки та самоперевірки науковихпраць на наявність академічного 

плагіату. 

31. Антиплагіатне програмне забезпечення в контексті інформаційного та патентно- інформаційного пошуку. 

32. Інсталяція антиплагіатних програм, особливості налаштування та функціонування. SEO- аналіз наукових і 
навчально-методичних праць. 

33. Антиплагіатне програмне забезпечення: електронні онлайн- ресурси: реєстрація, застосування, юридичні 

ризики. 
34. Антиплагіатне забезпечення: вільнодоступні програми для ОС «Windows», «Linux» «macos», антиплагіатні 

мобільні додатки «Android». 

35. Антиплагіатне забезпечення: комерційні, ліцензійні програми та сервіси. 
36. Електронні бібліотеки та наукові репозитарії в контексті виникнення,поширення та виявлення академічного 

плагіату. 

37. Принципи виявлення та особливості псевдонаукових праць та видань. 

 



24 
 

38. Антиплагіатна перевірка наукових праць: відсоток унікальності тексту та його оцінка. 

39. Антиплагіатна перевірка дисертаційних праць: особливості проведення. 

40. Правила подання документів, підстави для здійснення експертизи тавидання довідки про проведення 
антиплагіатної перевірки. 

41. Рерайт, реплікація, компіляція: способи виявлення та оцінки в контексті академічного плагіату. 

42. Антиплагіатні меморандуми МОН України: імплементація в ЗВО. 
43. Апеляції щодо щодо адекватності антиплагіатної перевірки:методологічне обґрунтування та правила 

написання. 

44. Університетький репозитарій наукових та навчальних електронних ресурсів: функції, принципи роботи в 

контексті реалізації авторських тасуміжних прав. 
45. Феномен конфлікту інтересів у академічній спільноті та способи їхпопередження: цитування, подяки, 

співавторство в контексті академічної доброчесності. 

46. Відповідальність за порушення академічної доброчесності та академічний плагіат: санкції для викладачів, 
здобувачів, дослідників істудентів в Україні та світі. 

47. Базові етичні принципи проведення біомедичних досліджень за участю людини. 

48. Принципи біоетики: повага особистості, незавдання шкоди, справедливість. 
49. Біоетичні аспекти розробки інформованної згоди пацієнта. 

50. Біоетечні аспекти оцінки користі та ризику для учасника дослідження. 

51. Біоетичні аспекти відбору учасників дослідження 

52. Основні етапи проведення клінічних випробувань із залученням пацієнтів 
53. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 №3447-IV 

54. Підстави для проведення екпериментів на тваринах. 

55. Вимоги щодо вибору виду та кількості експериментальних тварин. 
56. Вимоги щодо утримання та догляду за тваринами. 

57. Вибір технології експериментів на тваринах. 

58. Знеживлення (евтаназія) тварин. 

59. Порядок і терміни проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень 
60. Закон України «Про порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та  експертизи  

матеріалів клінічних випробувань» z1010-09 

61. Наука як система знань, норми наукового дослідження. 
62. Складові системних засад науки і науковості. 

63. Мета, методи та методологія в науці. 

64. Загальнонаукові методологічні принципи та їх зміна протягом розвитку науки. 
65. Вимоги до наукової теорії як загальнонаукові детермінанти. Багаторівневість методології науки. 

66. Науково-дослідницька діяльність: цілі, задачі, форми. Різноманітність та варіанти конкретних наукових 

методологій. 

67. Пошук інформації в процесі наукової роботи. 
68. Поняття "інформаційний пошук". Етапи інформаційного пошуку. 

69. Методика роботи з текстом як з джерелом наукової інформації. 

70. Стилі наукового мислення і методологічні принципи. 
71. Інтелектуальна власність як результат інтелектуальної та творчої діяльності. 

72. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх види. 

73. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види (класифікація). 
74. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності. 

75. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності. 

76. Поняття авторського права та суміжних прав. 

77. Об‘єкти та суб’єкти авторського права та їх види. 
78. Об’єкти, на які не поширюється авторське право. 

79. Об’єкти та суб’єкти патентного права. 

80. Особливості правової охорони об’єктів патентного права. 
81. Захист прав інтелектуальної власності: форми та способи. 

82. Теоретичні та прикладні засади розпорядження результатами інтелектуальної діяльності. 

83. Форми та механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

84. Трансфер технологій у системі комерціалізації результатів науковихдосліджень. 
85. Чи може бути проведено наукове дослідження без ознайомлення з документами, що характеризують 

його предметну галузь. 

86. Як ви розумієте поняття «інформаційні ресурси», якою є їх структура. 
87. Як поділяються джерела інформації за ступенем їх науково-аналітичної обробки. Які документи 

називають первинними. Що таке вторинний документ. 

88. Чи тотожними є поняття «первинний документ» та «першоджерело». 
89. Які документи називають інформаційними. 

90. Чим відрізняються між собою реферат і анотація. 
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91. Що являє собою інформаційна база дослідження. 

92. Навіщо досліднику мати знання про систему науково-технічноїінформації. 

93. Чи може позначатися відсутність цих знань на якості інформаційної бази дослідження. 
94. Яке місце в системі інформаційних ресурсів із соціальної роботи посідають бази даних (БД). 

95. Які БД найбільш доцільно використовувати як інформаційний ресурс у дослідженнях із соціальної роботи. 

96. Що таке довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (ДБА). Що входить до його складу. 
97. Яку роль у бібліографічному пошуку документів у бібліотеці відіграє алфавітно-предметний покажчик 

(АПП). 

98. Яку роль відіграє робоча картотека джерел інформації у науковому дослідженні. 

99. Що таке Універсальна десяткова класифікація (УДК). У чому полягає її призначення. 
100. Який документ визначає вимоги до бібліографічного опису джерел інформації. 
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