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1.  Мета курсу за вибором «Епідеміологія та принципи доказової медицини» 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 «Епідеміологія та принципи доказової 

медицини» 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 «Епідеміологія та принципи доказової медицини» є 

складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Методологія доказової медицини» є вибірковою дисципліною, яка охоплює 

вивчення понять, термінології, найбільш ефективні засоби.  

Навчальна дисципліна «Епідеміологія та принципи доказової медицини» 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 «Епідеміологія та принципи доказової медицини» 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 «Епідеміологія та принципи доказової медицини» 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: 

ЗК.01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК.03.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК.14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК.15. 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. 

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

ФК.17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації. 

ФК.18. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

ФК.20. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 

ФК.21. Здатність до проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 
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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 

6 
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практичних робіт 

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 

ПР.16. Планувати та втілювати 

систему санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів 

виникнення та розповсюдження 

захворювань серед населення. 

  +     + +  +  +  

ПР.17. Аналізувати 

епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й 

індивідуальної, загальної та 

локальної профілактики 

інфекційних захворювань. 

+ +   + + +  +  +   + 

ПР.18. Аналізувати та оцінювати 

державну, соціальну та медичну 

інформацію з використанням 

стандартних підходів та 

комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

 +  + +  +  + + + + + + 

ПР.19. Оцінювати вплив 

навколишнього середовища на 

стан здоров`я населення в умовах 

медичного закладу за 

стандартними методиками. 

 +  + +  +  + + + + + + 
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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 – 30 балів / 15 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 – 20 балів / 10 балів 

4. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.2–2.8 – 30 балів / 15 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

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
*
 

Розділ 1 

Епідеміологія 

1.  
Лекція 1. Епідеміологія як наука про епідемічний процес в 

історії епідеміології. Предмет епідеміології. 
2    

2.  Практичне заняття 1.  Предмет і методи епідеміології. 

Історія розвитку епідеміології. Поняття про епідеміологічний 

нагляд 

 2   

3.  Самостійна робота. Поняття про епідеміологічний нагляд.  

- Вплив соціальних і природних 7 умов на епідемічнй 

процес.  

- Основні завдання щодо профілактики інфекційних хвороб 

у сучасних умовах.  

- Епідеміологічний метод дослідження, епідеміологічна 

діагностика, епідеміологічний аналіз.  

- Механізм передавання збудників інфекції: 

фекальнооральний, краплинний (аерозольний), 

трансмісивний, контактний, вертикальний. Чинники 

передавання збудника інфекції. Шляхи поширення 

збудника інфекції.  

- Вплив соціальних і природних чинників на епідемічний 

процес.  

   4 

4.  Практичне заняття 2. Класифікація інфекційних хвороб. 

Санітарно-епідеміологічна служба в Україні. Загальні 

напрямки профілактики інфекційних хвороб. 

 2   

5.  Самостійна робота.  

- Системи обліку і звітності щодо інфекційної 

захворюваності.  

- Оздоровлення навколишнього середовища. 

Загальносанітарні заходи та їх значення.  

- Протиепідемічна робота на ПЦСМД. Система заходів 

запобігання населенню і поширення на території України 

особливо небезпечних для людей інфекційних хвороб.  

- Законодавство щодо санітарної охорони території.  

- Санітарно-епідеміологічна служба в Україні. Дезінфекція 

та стерилізація.  

- Види дезінфекції: профілактична, осередкова (поточна, 

заключна). Методи дезінфекції та засоби її виконання. 

Дезінфекційні заклади, зміст їх роботи. Основні 

дезінфекційні засоби. 

   4 

6.  Практичне заняття 3. Епідеміологічна характеристика 

різних груп інфекцій. Протиепідемічні заходи в осередках 

інфекційних захворювань. Дератизація. Дезінсекція. 

Дезінфекція та стерилізація. 

 2   
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7.  Самостійна робота.  
- Показання і протипоказання до імунопрофілактики. 

Порядок проведення профілактичних щеплень в Україні.  

- Календар профілактичних щеплень. Імунізація планова та 

за епідемічними показаннями.  

- Післявакцинальні реакції та ускладнення.  

- Вплив екологічних факторів на формування природної 

резистентності та штучного імунітету.  

- Поняття про колективний імунітет.  

- Поняття про моніторинг імунопрофілактики.  

- Поняття про дезінфекцію. Класифікація дезінфекційних 

засобів. Дезінфекції камери, принципи їх влаштування та 

призначення. Контроль якості дезінфекції.  

- Поняття про стерилізацію. Етапи стерилізації. Контроль 

якості передстерилізаційної обробки. 

   5 

8.  Практичне заняття 4. Інфекції, пов'язані з наданням 

медичної допомоги. Протиепідемічні заходи в осередках 

інфекцій з фекальнооральним механізмом передачі. Системи 

інфекційного контролю. 

 2   

9.  Самостійна робота.  

- Епідеміологічна характеристика групи кишкових 

інфекцій.  

- Чинники та шляхи передачі конкретних нозологічних 

форм. Прояви епідемічного процесу (рівень 

захворюваності, прояви захворюваності в часі, по 

території, серед різних груп населення та по колективах).  

- Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках. 

Розслідування спалахів кишкових інфекцій. 

Протиепідемічний захист за умов реєстрації епідемічних 

осередків. 

   4 

10.  
Лекція 2. Особливо небезпечні інфекції. Санітарний захист 

території. Протиепідемічні заходи в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

2    

11.  Практичне заняття 5. Особливо небезпечні інфекції. 

Санітарний захист території. Протиепідемічні заходи в 

умовах надзвичайних ситуацій. 

 2   

12.  Самостійна робота.  
- Хвороби, які належать до ОНІ. Режим роботи лабораторії 

ОНІ, правила взяття та транспортування матеріалу.  

- Холерні вібріони. Класифікація. Біологічні властивості. 

Антигенна структура. Стійкість до чинників 

навколишнього середовища. Патогенез і клінічні прояви 

холери. Імунітет. Правила взяття матеріалу та доставлення 

його в лабораторію. Лабораторна діагностика. Загальна та 

специфічна профілактика. Лікування 

   5 

13.  Практичне заняття 6. Особливості проведення 

протиепідемічних заходів у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення 

інфекцій, що мають міжнародне значення 

 2   

14.  Проміжний контроль 1  2   

Розділ 2 

Доказова медицина 
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15.  Лекція 3. Доказова медицина. Історія доказової медицини 2    

16.  
Практичне заняття 7. Доказова медицина. Історія доказової 

медицини 
 2   

17.  Самостійна робота.  
- Доказова медицина.  

- Визначення поняття.  

- Роль доказової медицини у сучасній клінічній програмі 

- Історія доказової медицини 

   4 

18.  Практичне заняття 8. Основні положення доказової 

медицини 
 2   

19.  

Самостійна робота.  

- Медичні та етичні аспекти доказової медицини. 

- Складові доказової медицини.  

- Основні поняття клінічних дослідів 

   4 

20.  Лекція 4. Доказова медицина і якість проведення клінічного 

дослідження 
2    

21.  Практичне заняття 9. Доказова медицина і якість 

проведення клінічного дослідження. Доказова медицина і 

якість надання медичної допомоги 

 2   

22.  Самостійна робота.  

- Принципи доказової медицини 

- Міжнародний досвід застосування доказової медицини  

- Напрями медичної науки, що сформувалися в процесі 

розвитку технології доказової медицини 

- Роль доказової медицини у практиці лікаря 

   4 

23.  Лекція 5. Принципи доказової медицини. Роль доказової 

медицини в професії лікаря 
2    

24.  Практичне заняття 10. Принципи доказової медицини. Роль 

доказової медицини в професії лікаря. Визначення 

доказовості. Аспекти доказової медицини 

 2   

25.  Самостійна робота.  

- Визначення доказовості в практиці доказової медицини 

- Аспекти доказової медицини  

- Умови ефективного функціонування доказової медицини 

- Основні інформаційні ресурси доказової медицини 

   4 

26.  Практичне заняття 11. Умови ефективності функціонування 

доказової медицини. Основні етапи роботи 
 2   

27.  Самостійна робота.  

- Основні положення доказової медицини 

- Доказова медицина і якість проведення клінічних 

досліджень 

   4 

28.  Практичне заняття 12. Основні підходи до отримання 

доказів. Методика пошуку доказів 
 2   

29.  Самостійна робота.  

- Доказова медицина і якість надання медичної допомоги 

- Доказова медицина, поняття про докази 

- Методологія діагностики та доказовий підхід, або 

доказова діагностика  

- Клінічні рекомендації, медичні стандарти, лікарські 

клінічні протоколи надання медичної допомоги в 

доказовій медицині 

- Доказова профілактика в охороні здоров’я 

   4 
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30.  Практичне заняття 13. Класифікація електронних баз  

доказової медицини 
 2   

31.  Самостійна робота.  
- Інформаційне забезпечення доказової медицини 

   4 

32.  Проміжний контроль 2  2   

 
Всього 10 30  50 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції  – 10 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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8. CanadianMedicalAssociation – http://www.cma.ca/ – БД клінічних рекомендацій, 

створених або схвалених Канадською медичної асоціацією 

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

Оксфордський Центр доказової медицини 

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

систематичних обзорів 

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

net.org/openlearning – Відкриті навчальні матеріали Кокранівського Співробітництва 

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

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

яка об'єднує регістри рандомізованих контрольованих досліджень у різних галузях 

медицини 

14. 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 

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

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

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

рекомендацій Канади 

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

застосування медичної літератури та постановки клінічних діагнозів 

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

галузі охорони здоров'я 

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

основі фактичних даних клінічних рекомендацій 

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

рекомендацій, створених Національною системою охорони здоров'я Великобританії 

22. 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 

23. 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 

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

Інтернет курси з навчання епідеміології та основам доказової медицини 

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

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

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

27. 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 
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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
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http://www.cochrane-net.org/openlearning
http://www.cochrane-net.org/openlearning
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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/
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