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1.  Мета курсу за вибором «Доказова медицина» є формування у студентів наукових 

знань з доказової медицини, а також набуття практичних навичок та умінь, які необхідні 

у професійній медичній діяльності, котрими повинен оволодіти лікар. Навчальна 

дисципліна «Доказова медицина» випливає із цілей освітньо-професійної програми 

підготовки випускників медичного закладу вищої освіти. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики 

та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики 

внутрішньої медицини та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних 

задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Доказова медицина» є складовою циклу підготовки фахівців 

освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Доказова медицина» є 

вибірковою дисципліною, яка охоплює вивчення понять, термінології, найбільш ефективні 

засоби.  

Навчальна дисципліна «Доказова медицина» навчає студентів бути в курсі найбільш 

ефективних та безпечних методів діагностики і лікування, приймати рішення з 

урахуванням найкращих сучасних доказових даних, забезпечити найбільш ефективне і 

об’єктивне прийняття рішень у лікуванні хворого. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) знати про існуючу ієрархію клінічних досліджень за достовірністю їх результатів;  

2) вміти знаходити і застосовувати на практиці найбільш достовірні дані;  

3) вміти правильно сформулювати клінічні питання;  

4) вміти застосовувати клінічні рекомендації для прийняття правильного рішення 

стосовно піклування про здоров’я специфічних клінічних умовах;  

5) вміти ефективно застосовувати на практиці стандарти медичної допомоги і 

протоколи ведення хворих;  

6) дати студентам можливість знайти і використати при прийняті клінічних рішень 

науково обґрунтовані результати, отримані в ході коректно проведених клінічних 

досліджень, підвищити точність прогнозу результатів лікарських втручань;  
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7) зробити більш ефективними процеси прийняття клінічних рішень у лікуванні 

хвороб;  

8) вміти оцінювати доказову силу рекомендацій у відповідності до їх класу та рівня 

доказовості.  

 

Навчальна дисципліна «Доказова медицина» формує засади для подальшого вивчення 

студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна «Доказова медицина» забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 

- інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

 

- загальні: 

o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

o Здатність спілкуватись англійською мовою. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

данні. 

o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

o Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

o Навички виконання медичних маніпуляцій. 

o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/ або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання  

Знати 

1.1. Переваги доказової медицини. Самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

1.2. Доказову цінність різних типів 

дослідження. 

Визначення РКІ (рандомізованого 

подвійного засліпленого плацебо 

контрольованого дослідження). 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.3. Як правильно сформулювати клінічне 

запитання. 

Структуру клінічного запитання. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.4. Ієрархію цінностей доказових даних. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

1.5. Доказову силу клінічних реакцій тощо. Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.6. Систематичний огляд, його переваги та 

недоліки. 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

6 

1.7. Мета-аналіз, його переваги та недоліки. Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

6 

1.8. Ресурси інформації з доказової медицини Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

6 
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Вміти 

2.1. Знаходити і використовувати клінічні 

рекомендації та протоколи ведення 

хворих 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 

10 

2.2. Правильно формулювати клінічні 

запитання 

Практичне 

заняття 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

10 

2.3. Оцінювати клінічні рекомендації за 

доказовою силою і рівнем 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

10 

2.4. Знаходити і використовувати мета-аналізи 

та систематичні огляди доказових даних 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт 

10 

Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову; іноземну мову 

у професійній діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юридичних 

норм, нести відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого синдромного 

діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за 

списком 1); за стандартними 

методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані 

огляду хворого, знання про людину, її 

органи та системи, встановлювати 

найбільш вірогідний нозологічний або 

синдромний попередній клінічний 

діагноз захворювання (за списком 2). 

  +     + +  +  +  

Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи 

обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями органів і 

систем організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

+ +   + + +  +  +   + 

Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи (за списком 2. 

 +  + +  +  + + + + + + 

Аналізувати та оцінювати державну, 

соціальну та медичну інформацію з 

використанням стандартних підходів 

та комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  +  + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8 – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 2.1, 3.1, 4.1 – 20 балів / 5 балів 

3. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.4, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.2–2.8 – 50 балів / 25 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання практичних завдань здійснюється упродовж семестру. Оцінювання 

підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1.  Лекція 1. Доказова медицина. Історія доказової медицини 2    

2.  
Практичне заняття 1. Доказова медицина. Історія 

доказової медицини 
 3   

3.  Самостійна робота.  

- Доказова медицина.  

- Визначення поняття.  

- Роль доказової медицини у сучасній клінічній програмі 

- Історія доказової медицини 

   4 

4.  Практичне заняття 2. Основні положення доказової 

медицини 
 3   

5.  

Самостійна робота.  
- Медичні та етичні аспекти доказової медицини. 

- Складові доказової медицини.  

- Основні поняття клінічних дослідів 

   4 

6.  Лекція 2. Доказова медицина і якість проведення 

клінічного дослідження 
2    

7.  Практичне заняття 3. Доказова медицина і якість 

проведення клінічного дослідження 
 3   

8.  Самостійна робота.  

- Принципи доказової медицини 

- Міжнародний досвід застосування доказової медицини 

   5 

9.  Лекція 3. Доказова медицина і якість надання медичної 

допомоги 
2    

10.  Практичне заняття 4. Доказова медицина і якість надання 

медичної допомоги 
 3   

11.  Самостійна робота.  

- Напрями медичної науки, що сформувалися в процесі 

розвитку технології доказової медицини 

- Роль доказової медицини у практиці лікаря 

   4 

12.  Лекція 4. Принципи доказової медицини. Роль доказової 

медицини в професії лікаря 
2    

13.  Практичне заняття 5. Принципи доказової медицини. 

Роль доказової медицини в професії лікаря 
 3   

14.  Самостійна робота.  

- Визначення доказовості в практиці доказової медицини 

- Аспекти доказової медицини 

   5 

15.  Лекція 5. Визначення доказовості. Аспекти доказової 

медицини 
2    

16.  Практичне заняття 6. Визначення доказовості. Аспекти 

доказової медицини 
 3   
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17.  Самостійна робота.  

- Умови ефективного функціонування доказової 

медицини 

- Основні інформаційні ресурси доказової медицини 

   4 

18.  Практичне заняття 7. Умови ефективності 

функціонування доказової медицини. Основні етапи 

роботи 

 3   

19.  Самостійна робота.  

- Основні положення доказової медицини 

- Доказова медицина і якість проведення клінічних 

досліджень 

   4 

20.  
Лекція 6. Основні підходи до отримання доказів 2    

21.  Практичне заняття 8. Основні підходи до отримання 

доказів 
 3   

22.  Самостійна робота.  

- Доказова медицина і якість надання медичної допомоги 

- Доказова медицина, поняття про докази 

- Методологія діагностики та доказовий підхід, або 

доказова діагностика 

   5 

23.  
Практичне заняття 9. Методика пошуку доказів  3   

24.  Самостійна робота.  

- Клінічні рекомендації, медичні стандарти, лікарські 

клінічні протоколи надання медичної допомоги в 

доказовій медицині 

- Доказова профілактика в охороні здоровʾя 

   4 

25.  Практичне заняття 10. Класифікація комп’ютерних 

ресурсів доказової медицини 
 3   

26.  Самостійна робота.  
- Інформаційне забезпечення доказової медицини 

   5 

27.  
Практичне заняття 11. Клінічна епідеміологія  2   

28.  Підсумковий контроль    2 

 
Всього 12 32  46 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 12 год. 

Практичні заняття – 32 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Колесник Н. А. Теория и практика доказательной медицины / Н. А. Колесник, С. П. 

Фомина. - Київ : Полиграф Плюс, 2017. - 246 с. 

2. Москаленко В. Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної 

стратегії в охороні здоров'я: від профілактики медичної до профілактики соціальної / 

В. Ф. Москаленко. - К.: ВД «АВІЦЕНА», 2009. - 240 с. 

3. Москаленко В. Ф. Методологія доказової медицини : підручник / В. Ф. Москаленко, 

І. Є. Булах, О. Г. Пузанова. — К. : ВСВ «Медицина», 2014. — 200 с. 

4. Флетчер, Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины : пер. с 

англ. / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. - М. : МЕДИА СФЕРА, 2004. - 347 с. 

 

 

 

Додаткові: 

1. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Под ред. И.Н. 

Денисова, К.И. Сайткулова. - 3-е изд. М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. -288 с. 

2. Пузанова О. Г. Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я. Частина І. / 

О. Г. Пузанова, Т. С. Грузєва  // Доказ. мед. – 2014. – № 4 (16). – С. 23-33. 

3. Скакун М. П. Основи доказової медицини : монография / М. П. Скакун. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2005. - 244 с. 

4. Чернобровий В. М. Здоров’я, передхвороба, хвороба : медико-соціальні аспекти та 

оцінка. Фактори ризику. Превентивна медицина : посібник для студентів-

випускників, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини / В. 

М. Чернобровий, С. Г. Мелащенко, Т. М. Ткачук. – Вінниця : Планер, 2013. – 80 с. 

5. Чернобровий В.М. Загальна практика – сімейная медицина : основи інформатики, 

доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація, телемедицина : посібник 

для студентів–випускників, лікарів–інтернів, лікарів загальної практики–сімейної 

медицини. – Вінниця : ТОВ «Видавництво-друкарня ДІЛО», 2011. – 84 с. 

6. Шуляк В. І. Міжнародний досвід застосування інтегрованого клінічного протоколу в 

медичній практиці (огляд літератури) / В. І. Шуляк // Укр. мед. часопис. – 2010. – 

№5 (79). – С. 41-44. 

7. Howick J. The Philosophy of Evidence-Based Medicine / J. Howick. – Oxford : 

Blackwell-Wiley, 2011. - 238 р. 

  

10. Додаткові ресурси: 

1. ACP Journal Club. The Best New Evidence For Patient Care – http://annals.org/aim/journal-

club – Узагальнення кращих нових доказів з внутрішніх хвороб 

2. American College of Physicians (ACP). Internal Medicine. Doctors for Adults – 

https://www.acponline.org/ – Національна організація лікарів-терапевтів, які 

спеціалізуються на профілактиці, виявленні та лікуванні захворювань у дорослих 

3. Australian National Healthand Medical Research Council – http://www.health.gov.au/ – 

Бібліотека клінічних рекомендацій Національної Австралійської Ради з досліджень в 

області охорони здоров'я 

4. Best Evidence – http://www.bestevidence.com/ – Реферативна і повнотекстова БД з 

медицини 

http://annals.org/journalclub.aspx
http://annals.org/aim/journal-club
http://annals.org/aim/journal-club
http://www.acponline.org/
https://www.acponline.org/
http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/
http://www.bestevidence.com/
http://www.bestevidence.com/
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5. BritishMedicalJournal – http://www.bmj.com/specialties/evidence-based-practice - 

Британський Медичний Журнал 

6. CanadianMedicalAssociation – http://www.cma.ca/ – БД клінічних рекомендацій, 

створених або схвалених Канадською медичної асоціацією 

7. Centre for Evidence-based Medicine at the University of Oxford – http://www.cebm.net/ – 

Оксфордський Центр доказової медицини 

8. Clinical Evidence – http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html – Міжнародна БД 

систематичних обзорів 

9. Cochrane Collaboration open learning material for reviewers – http://www.cochrane-

net.org/openlearning – Відкриті навчальні матеріали Кокранівського Співробітництва 

10. Cochrane Library – http://www.thecochranelibrary.com/ – Кокранівська бібліотека 

11. Current Controlled Trials – http://www.controlled-trials.com/mrct – Міжнародна база даних, 

яка об'єднує регістри рандомізованих контрольованих досліджень у різних галузях 

медицини 

12. eGuidelines – http://www.eguidelines.co.uk/ – БД рефератів клінічних рекомендацій, 

протоколів, стандартів і матеріалів з їх створення та впровадження в медичну практику, 

опублікованих у журналах Guidelines, Guidelinesin Practice, Medendium 

13. Embase – http://www.embase.com/ – Бібліографічна БД 

14. Evidence-Based Medicine – http://ebm.bmj.com/ – БД спеціалізованої інформації 

15. Health Canada – http://www.phac-aspc.gc.ca/ – Population and Public Health – БД клінічних 

рекомендацій Канади 

16. JAMAevidence – http://www.jamaevidence.com/ – Основні інструменти для розуміння і 

застосування медичної літератури та постановки клінічних діагнозів 

17. Medscape – http://www.medscape.com/ – Веб-ресурс для лікарів та інших фахівців у 

галузі охорони здоров'я 

18. National Guadeline Clearinghouse – http://www.guidelines.gov/ – Публічний ресурс на 

основі фактичних даних клінічних рекомендацій 

19. National Institute for Clinical Excellence – http://www.nice.org.uk/ – База даних клінічних 

рекомендацій, створених Національною системою охорони здоров'я Великобританії 

20. PRODIGY (Clinical Guidance) – http://prodigy.clarity.co.uk/ – Проект постійно 

поновлюваних (up-to-date) клінічних рекомендацій на допомогу лікарям загальної 

практики в прийнятті обгрунтованих рішень 

21. Section on Evidence Based Health Care, The New York Academy of Medicine – 

http://www.nyam.org/fellows-members/eb%20lang=/spanhc – Центр ресурсів Нью-

Йоркської медичної академії 

22. Supercourse Epidemiology, the Internet and Global Health – http://www.pitt.edu/~super1 – 

Інтернет курси з навчання епідеміології та основам доказової медицини 

23. The Cochrane Collaboration – http://www.cochrane.org/ – Кокранівське співробітництво 

24. The KT Clearinghouse. The Canadian Institute of Health Research – 

http://ktclearinghouse.ca/cebm – Центр Доказової медицини Університету Торонто 

25. UpToDate – http://www.uptodate.com/ – Частина WoltersKluwerHelth, провідний 

постачальник інформації та бізнес-аналітики для студентів, фахівців та установ у галузі 

медицини, догляду за хворими, об'єднання охорони здоров'я та фармації 

http://www.bmj.com/specialties/evidence-based-practice
http://www.bmj.com/specialties/evidence-based-practice
http://www.cma.ca/
http://www.cma.ca/
http://www.cebm.net/
http://www.cebm.net/
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
http://www.cochrane-net.org/openlearning
http://www.cochrane-net.org/openlearning
http://www.cochrane-net.org/openlearning
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.controlled-trials.com/mrct
http://www.controlled-trials.com/mrct
http://www.eguidelines.co.uk/
http://www.eguidelines.co.uk/
http://www.embase.com/
http://www.embase.com/
http://ebm.bmj.com/
http://ebm.bmj.com/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.jamaevidence.com/
http://www.jamaevidence.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.guidelines.gov/
http://www.guidelines.gov/
http://www.nice.org.uk/
http://www.nice.org.uk/
http://prodigy.clarity.co.uk/
http://prodigy.clarity.co.uk/
http://www.nyam.org/fellows-members/eb%20lang=/spanhc
http://www.nyam.org/fellows-members/eb%20lang=/spanhc
http://www.pitt.edu/~super1
http://www.pitt.edu/~super1
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/
http://ktclearinghouse.ca/cebm
http://ktclearinghouse.ca/cebm
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/

