




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість 

кредитів – 3 

 

Годин – 90 

Галузь знань 

22 - Охорона здоров’я 

 

Спеціальність 

222 – Медицина 

 

Спеціалізація 

Офтальмологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Третій «Доктор 

філософії» 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

3-й 

лекції 

6 год. 4 год 

Практичні, семінарські 

34 год. 6 год. 

Самостійна робота 

30 год. 80 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі 

медицини, здатних розв’язувати комплексні проблеми офтальмології, 

проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-

педагогічну діяльність, оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

навичками проведення клінічних досліджень. 

Завдання   Здатність до науково-професійного самовдоПКоналення, розвитку 

індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих. 

Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних технологій, що 

застосовуються в офтальмології. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в 

галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до науково-професійного самовдоПКоналення, розвитку 

індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих. 

ЗК2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення 

нових знань впредметній та міжпредметних галузях.  

ЗК3. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, 

які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу 

суспільства, базованому на знаннях. 

ЗК4.Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, 

результатом яких є одержання нових знань. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК 6. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним 

товариством та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації 

інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми. 



Професійні (фахові) компетентності 

ПК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для 

вирішення завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі 

офтальмології. 

ПК2. Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки 

нових сучасних методів діагностики і лікування, та окреслювати можливі 

методики їх розв'язання. 

ПК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-

інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати 

під час їх реалізації. 

ПК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно 

до цілей та завдань наукового проекту  

ПК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, 

проводити їх коректний аналіз та узагальнення. 

ПК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

ПК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної 

доброчесності. 

ПК9. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, 

освіту та інші сектори суспільства. 

ПК11. Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких 

колективів під час вирішення першочергових наукових проблем системи 

охорони здоров'я та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі 

офтальмології. 

ПК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані програмні результати навчання. 

ПРН1.Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального 

та загальнокультурного рівню, самореалізації.  



ПРН4. Виявляти невирішені проблеми офтальмології, формулювати 

питання та визначати шляхи їх рішення. 

ПРН5. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням 

новітніх інформаційних технологій. 

ПРН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

ПРН8. Розуміти і використовувати англійську мову для здобуття і 

передавання фахової інформації. 

ПРН9. Репрезентувати результати власних наукових досліджень 

англійською мовою у писемній формі. 

ПРН11. Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, 

що мають відношення до вирішення наукових проблем і задач офтальмології. 

ПРН12. Впроваджувати результати наукових досліджень у медичну 

практику, освітній процес, та суспільство. 

ПРН13. Застосовувати сучасні інформаційні та медичні технології у 

професійній діяльності. 

ПРН14. Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних 

наукових досліджень. 

ПРН15. Застосовувати в дослідницькій та прикладній діяльності сучасні 

методи та засоби медичної статистики. 

ПРН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними тваринами. 

ПРН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести 

відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів. 

ПРН21. Застосовувати в лікувальній практиці новітні медичні технології 

за принципами доказової медицини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань в 

Україні, порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та 

експертизи матеріалів клінічних випробувань, обов’язки дослідників, ЛПЗ, та 



спонсора, загальні положення про захист досліджуваних та проведення 

процедура отримання інформованої згоди досліджуваного, знати етичні аспекти 

клінічних випробувань та  діяльність комісій з питань етики, аспекти 

моніторинга, процедуру проведення клінічного аудиту клінічного 

випробування лікарського засобу, процедура завершення клінічного 

випробування. 

уміти:  працювати з документацією, яка супроводжує клінічне випробування, 

залучати пацієнтів до участі в клінічне випробування, виконувати обов’язки 

дослідників та ЛПЗ. Працювати з сайтами клінічного випробування та 

проходження тренінгів. Вміти здійснювати правильне маркування 

 досліджуваного лікарського засобу, проводити оцінку етичних та морально-

правових аспектів клінічного випробування, здійснювати роботу з монітором, 

проведення клінічного аудиту клінічного випробування лікарського засобу. 

Вміти повідомляти: про побічні явища та реакції, зміни та доповнення, що 

вносяться під час проведення клінічного випробування, тимчасове або повне 

зупинення клінічного випробування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

3 семестр  

 

Кількість годин 
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Аудиторних 
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а 
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В
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о
го

 

у тому числі: 

лекції практичні (семінарські) 

90 40 6 23/11 50 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Вибіркового курсу 

«Принципи організації клінічних випробувань» 

№ Найменування теми Кількість годин 

1. Актуальність проведення клінічних досліджень.  1 

2. Нормативно-правове регулювання проведення 

клінічних випробувань в Україні . Вимоги та 

обов’язки дослідників і ЛПЗ. 

1 

3. Етичні аспекти клінічних випробувань. Діяльність 

комісій з питань етики. 

1 

4. Процедура отримання інформованої згоди 

досліджуваного. 

1 

5. Обов’язки спонсора. Моніторинг. Аудит. 1 

6. Особливості проведення діагностичних процедур у 

рамках клінічного випробування. 

1 

 

 

 



ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

«Принципи організації клінічних випробувань» 

Вибіркового курсу 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Нормативно-правове регулювання проведення 

клінічних випробувань в Україні 

1 

2. Вимоги та обов’язки дослідників і ЛПЗ. 1 

3. Документи, які супроводжують клінічне 

випробування. 

2 

4. Етичні аспекти клінічних випробувань. Діяльність 

комісій з питань етики. 

2 

5. Процедура отримання інформованої згоди 

досліджуваного. 

1 

6. Обов’язки спонсора. Моніторинг. Аудит. 2 

7. Особливості проведення діагностичних процедур у 

рамках клінічного випробування. 

2 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«Принципи організації клінічних випробувань» 

Вибіркового курсу 

  Найменування теми Кількість 

годин 

1.  Нормативно-правове регулювання проведення 

клінічних випробувань в Україні. 

2 

2.  Принципи та фази проведення клінічних випробувань. 1 

43. Етичні аспекти клінічних випробувань. Діяльність 

комісій з питань етики. 

2 

5. Необхідні матеріали щодо розгляду комісії з питань 

етики. 

2 

6. Документи, які супроводжують клінічне випробування. 2 

7. Протокол клінічного випробування. 2 

8. Вимоги та обов’язки дослідників і ЛПЗ. 2 



9. Обов’язки спонсора. Моніторинг. Аудит. 2 

10. Проведення клінічного аудиту клінічного випробування 

лікарського засобу. 

2 

11. Особливості проведення діагностичних процедур у 

рамках клінічного випробування. 

1 

12. Процедура отримання інформованої згоди 

досліджуваного. 

1 

13. Основні вимоги до маркування досліджуваного 

лікарського засобу. 

1 

14. Зміни та доповнення, що вносяться під час проведення 

клінічного випробування. 

1 

15. Повідомлення про побічні явища та реакції. 1 

16. Завершення клінічного випробування. 1 

  

Аспірантам заочної (дистанційної) форми навчання для виконання освітньо-

наукової програми та навчального плану буде проводитись лекційно- залікова 

сесія загальним терміном 15 календарних днів у 3-му семестрі.  

Лекція − логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований 

виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція, як правило, є елементом 

курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або 

кількох тем навчальної дисципліни.  

Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування, шляхом індивідуального виконання здобувачем відповідно 

сформульованих завдань.  

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує диПКусію з попередньо визначених 

проблем, до яких здобувач вищої освіти готуються заздалегідь відповідно до 

плану семінарських занять. На семінарському занятті науково-педагогічний 



працівник оцінює виступи i активність здобувача вищої освіти у диПКусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо.  

Самостійна робота здобувача передбачає опрацювання навчального 

матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних занять, а також 

самостійне опрацювання навчального матеріалу  у вільний від аудитоПРНих 

занять час.  

Обладнання: 

Таблиця Головина - Сівцева та набір лінз для визначення гостроти зору, 

Щілинні лампи – 5 шт., 

Лінза Гольдмана та лінза Volk  90 D., 

ОКТ   Optopol  revonx, 

FA   Topcon TRC-50EX с адаптованим фотоапаратом Canon 5D Mark II. 

Розклад навчального процесу  аспірантів визначає графік за 

обов’язковими та вибірковими дисциплінами та дати підсумкового контролю. 

Формується в організаційно-методичному відділі,  затверджується директором 

установи, видається (індивідуальна освітня траєкторія) аспіранту та 

викладачам на початку навчального року. 

5. Методи навчання 

Словесні:  лекції, розповіді, пояснення, бесіди, диПКусії, презентації; 

практичні, семінарські: виконання індивідуальних завдань; самостійна робота. 

6. Методи контролю 

Перевірка конспектів лекцій та відвідування теоретичних та практичних 

занять. Оцінювання індивідуальної роботи у вигляді презентації та 

завершальний модульний контроль. 

Критерії оцінювання: 

1. Відвідування теоретичних та практичних занять    max 10 

2. Реферат         max20 



3.  Індивідуальна робота у виглядіпрезентації   max30 

4.  Підсумковий контроль                       max40 

Результати ПКладання диф. заліку оцінюються за національною шкалою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЄКТС з 

зазначенням отриманих балів у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану.      

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

національною 

шкалою 

90-100 A Відмінно 

82-89 B Добре 

74-81 C 

64-73 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно 

1-34 F 

 

7. Питання до підсумкового контролю: 

1. Актуальність проведення клінічних досліджень. 

2.Нормативно-правове регулювання проведення клінічних випробувань в 

Україні .  

3. Загальні принципи проведення клінічних випробувань. 

4. Етичні аспекти клінічних випробувань. Діяльність комісій з питань етики.  

5. Вимоги до дослідників та ЛПЗ. 

6. Обов’язки спонсора. 

7. Моніторинг та аспекти його  діяльності. 

8. Аудит та процедура його проведення. 

9. Основні вимоги до захисту досліджуваних. 



10. Процедура отримання інформованої згоди досліджуваного. 

11.Особливості проведення діагностичних процедур у рамках клінічного 

випробування. 

12. Робота з сайтами клінічного випробування та тренінги .  

13. Основні вимоги до маркування досліджуваного лікарського засобу.  

14.Зміни та доповнення, що вносяться під час проведення клінічного 

випробування. 

16. Повідомлення про побічні явища та реакції. 

17. Завершення клінічного випробування. 

 

 

8. Методичне  забезпечення 

Презентації лекцій, список літератури, електронні інформаційні ресурси. 

 

9. Рекомендована література.  Інформаційні ресурси 

 

1. «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських 

засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення 

про комісії з питань етики» МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

УКРАЇНИ НАКАЗ 23.09.2009  № 690 

2. Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довід. для студентів вищ. 

навч. закл./ за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. — Харків : НФаУ : 

Золоті сторінки, 2016. — 340 с. 

3. Посібник «Загальні принципи організації діяльності комісій з питань етики 

при лікувально-профілактичних закладах, в яких проводяться клінічні 

випробування лікарських засобів». УСТАНОВА РОЗРОБНИК: ДП 

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» 

АВТОРИ УКЛАДАЧІ: к. м.н. Л. Ковтун, Л. Янкова, С. Распутняк, к. м.н. О. 

Сілантьєва, Я. Мальцева, к. б.н. Л. Попова, М. Калашнікова, Т. Федорчук. 

 



Електронні інформаційні ресурси 

1. «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських 

засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення 

про комісії з питань етики» МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 23.09.2009  № 690 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#Text 

2. «Державний експертний центр МОЗ України»  

https://www.dec.gov.ua  

3. «Міністерство охорони здоров’я України»  

https://moz.gov.ua 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#Text

	1. Опис навчальної дисципліни
	Електронні інформаційні ресурси
	1. «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 23.09.2009  № 690

