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Мета курсу – ознайомлення студентів із необхідними знаннями про 

організацію та проведення наукових досліджень, а також підготовка їх до 
самостійного виконання наукової роботи. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи наукових досліджень у 
медсестринстві» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих 
відповідних знаннях з таких дисциплін: філософія, основи сестринської справи, 
основи спостереження та догляд за хворими, логіка. Вивчення дисципліни формує 
засвоєння практичних навичок з клінічного медсестринства у внутрішній медицині, 
клінічного медсестринства в професійній патології, клінічного медсестринства в 
педіатрії, клінічного медсестринства в хірургії, основи патентознавства, що 
передбачає інтеграцію у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 
та ведення здорового способу життя; здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; здатність працювати в команді; здатність діяти на основі етичних 
міркувань; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 
професійній практиці; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 
розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: належно вести відповідну медичну 
документацію; планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням методу 
медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та 
незалежності у певного пацієнта; аналізувати та використовувати у повсякденній 
медсестринській діяльності результати сучасних українських та іноземних 
досліджень за професійним спрямуванням. 

Очікувані результати навчання:  
знати: предмет і сутність науки як сфери людської діяльності; організацію 

наукової діяльності в Україні; понятійний апарат наукового дослідження; форми 
організації наукової роботи;   організацію роботи у науковому колективі; 
принципи організації індивідуальної наукової роботи;  процес наукового 
дослідження, його характеристика та етапи проведення; форми 
науково-дослідницької діяльності студентів; 

вміти: вивчати літературні джерела з проблеми дослідження; робити аналіз 
результатів наукового дослідження; використовувати теоретичні методи 
(індукцію та дедукцію, вимірювання, абстрагування, аналіз і синтез); 
використовувати емпіричні методи (спостереження, експеримент, тести, анкетне 
опитування); використовувати математичні методи; оформляти наукові роботи; 



готувати наукові роботи до захисту. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Основні поняття і категорії наукової методології. 

Категоріально-понятійний апарат наукового дослідження. Методи наукових 
досліджень. Наукова ідея як спроба нетрадиційного пояснення явищ. Основні 
форми наукового пізнання (факт, гіпотеза, закон, концепція, теорія). Поняття про 
наукові факти та їх роль у науковому дослідженні. Формування та обґрунтування 
наукових гіпотез. Види гіпотез. Наукові закони. Концепція як спосіб розуміння, 
пояснення, тлумачення основної ідеї теорії. Поняття наукової теорії, її сутність та 
структура. Наукова теорія як найвищий рівень синтезу знання. Структурні 
елементи науки: поняття, категорії, принципи, постулати, правила. Докази як 
процес встановлення істинності твердження. Спростування як засіб розвитку 
наукового пізнання. Структура наукового доказу та спростування: теза, аргумент, 
форма (демонстрація). Правила і умови доказів та спростувань. Сутність та 
правила аргументації. Класифікаційна проблема в сучасній науці. Принципи 
класифікацій. Методологія наукових досліджень у медсестринстві. 
Загальнофілософські питання наукової методології та методів наукового 
пізнання. Функції методології. Взаємозв’язок предмета і методу наукового 
дослідження. Взаємодія наук як чинник їх розвитку. Методологічна єдність і 
багатоманітність сучасної науки. Міграція методів, засобів і концептуальних схем 
з однієї галузі знання в іншу. Методологічне значення діалектики єдності та 
багатоманітності наук. Методологічні принципи історизму, всебічності і 
комплексності. Логічні прийоми. Типологія методів наукового пізнання: 
спеціальні та загальнонаукові. Класифікація та характеристика загальнонаукових 
методів. Основні групи загальних методів. Емпіричні методи: спостереження, 
порівняння, вимірювання, експеримент. Методи, які використовуються як на 
емпіричному рівні, так і на теоретичному: абстрагування, аналіз і синтез, індукція 
і дедукція, моделювання та ін. Методи теоретичного рівня наукового пізнання: 
аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, від абстрактного до конкретного. 
Системний підхід в дослідженні управління. Система управління як об’єкт 
дослідження; основні принципи системного підходу. Специфічні методи 
дослідження системи управління персоналом. Синергетика як теорія 
самоорганізації і розвитку окремих цілісних систем. Основні поняття 
синергетики. Зміст і застосування аксіоматичного методу у наукових 
дослідженнях. Інформаційна база наукового дослідження у медсестринстві. 
Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та 
інформаційної діяльності. Класифікація наукових досліджень. Літературні 
джерела, матеріали практики, результати наукових досліджень, нормативні 
документи. Первинна і вторинна наукова інформація. Сигнальна, релевантна 
(виправдана), бібліографічна і нова (основна) інформація. Форми сигнальної 
інформації: реферат, анотація, тези, резюме. Принципи збирання інформаційного 
матеріалу: цілеспрямованість, структурованість, вибірковість. Призначення 
інформації в наукових дослідженнях в медсестринстві. Користування 
законодавчою, нормативно-довідковою та фактографічною інформацією в 
процесі досліджень. Структура і зміст інформації для наукових досліджень в 
галузі управління людськими ресурсами. Фактологія і наукове обґрунтування 
явищ. Принципи роботи дослідження з фактами. Класифікація джерел фактичної 



інформації дослідника про об`єкти дослідження та їх характеристика. Критерії 
ефективності інформації. Система джерел наукової інформації: державна служба 
науково-технічної інформації (НТІ). Організація роботи з науковими джерелами. 
Вивчення змісту і структури джерел, визначення і відбір інформації. Форми та 
види запису: конспект, тези, план, цитування, термінологічний словник. Основні 
правила посилання і цитування. Облік, оформлення, систематизація та 
класифікація відібраного матеріалу. Етапи організації роботи з фактичною 
інформацією: встановлення потреби в інформації, отримання, нагромадження 
інформації, обробка інформації, подання інформації. Класифікація джерел 
фактичної інформації про об’єкти дослідження та їх характеристика: особиста 
(неформалізована інформація); інформація, що публікується самими фірмами; 
спеціалізована інформація про фірми в періодичній пресі; довідники по фірмах; 
інформація про фірми в спеціалізованих банках даних; інформація про фірми, що 
надається шляхом формування інформаційного забезпечення системи управління 
організації.  Принципи відбору фактів. Поняття статистичних даних. Тип даних 
(правильно і неправильно розподілені). Статистичні тести (параметричні та 
непараметричні). Значення даних у термінах гіпотези наукового дослідження. 
Первинна обробка даних. Складання таблиць. Перевірка даних. 
Математико-статистична обробка. Аналіз первинних даних статистики. Оцінка 
достовірності відмінностей. Нормування даних. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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