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1. Мета дисципліни – оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття 

компетентностей щодо дослідження, аналізу та оцінки показників здоров’я населення, 

організації, ресурсного забезпечення та діяльності системи охорони здоров’я, 

розробки з позицій доказової медицини рекомендацій з попередження і усунення 

шкідливого впливу чинників на здоров’я та з удосконалення організації медичної 

допомоги населенню і системи громадського здоров’я. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Історія медицини», «Гігієна та 

екологія», «Соціологія та медична соціологія», «Медична інформатика». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із історії медицини, гігієни та 

екології, медичної інформатики та ін. навчальних 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 «Соціальна медицина, громадське здоров’я» є складовою 

циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Соціальна медицина, громадське здоров’я» є обов’язковою 

дисципліною, що передбачає опанування: біостатистики (визначення та аналіз 

основних біостатистичних показників та критеріїв на принципах доказової 

медицини); статистики здоров’я населення на основі аналізу комплексу медичних 

показників: демографічних, захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку; 

організації охорони здоров’я, тобто діяльності системи щодо забезпечення 

збереження, зміцнення, та відновлення здоров’я населення, у т.ч. організації медичної 

допомоги та системи громадського здоров’я; економічних основ системи медичного 

обслуговування населення на основі вивчення організаційно-правових засад 

діяльності закладів охорони здоров’я в ринкових умовах, економічного аналізу та 

методів оцінки фінансово-господарської діяльності в сфері охорони здоров’я. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) засвоєння теоретичних основ біостатистики; 

2) опанування сучасних принципів доказової медицини; 

3) ознайомлення з методиками визначення та аналізу основних біостатистичних 

показників та критеріїв; 

4) засвоєння методичних та теоретичних основ формування статистичних 

сукупностей для їх подальшого адекватного аналізу; 

5) засвоєння методів визначення, аналізу та оцінки основних показників 

популяційного здоров’я за окремими критеріями та у взаємозв’язку з чинниками, 

що на нього впливають; 

6) засвоєння закономірностей і особливостей формування популяційного здоров’я; 

7) засвоєння принципів розробки заходів задля збереження і зміцнення здоров’я 

населення та окремих його контингентів; 

8) засвоєння теоретичних основ та правових засад системи охорони здоров’я, її 

функцій та стратегічних напрямів розвитку; 

9) засвоєння засад, напрямів, завдань системи громадського здоров’я; 

10) засвоєння основ організації медичної допомоги,принципів оцінки організації та 
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якості надання різних видів медичної допомоги населенню в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я; 

11) формування знань з питання експертизи втрати працездатності, її видів, порядку 

організації та дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи 

втрати працездатності; 

12) засвоєння принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на 

вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я; 

13) опанування основ економічного аналізу діяльності медичного закладу; 

14) засвоєння принципів аналізу та оцінки фінансово-економічних показників 

господарської діяльності медичних закладів з метою раціонального використання 

наявних ресурсів; 

15) формування знань з питань цінової політики, стратегічного та тактичного 

планування економічного розвитку медичного закладу; 

16) ознайомлення з розробкою бізнес-плану підприємницької діяльності в системі 

охорони здоров’я. 
 

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

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

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:   

Здатність вирішувати типові і складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

загальних: 

ЗК.12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК.13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

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. 

спеціальних (фахових, предметних): 

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

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

інформації. 

ФК.19. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів. 

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: 

5 семестр 
 

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 

1 Знати 

1.1.  Предмет і завдання медичної 

статистики. Організація служби 

медичної статистики в Україні. 

Електронний документообіг. 

Лекція, 

практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 
занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.2. Теоретичні та методичні основи 

біостатистики, закономірності 

формування здоров’я населення 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.3. Методи епідеміологічних 

(описових, аналітичних)  та 

медико-статистичних  

досліджень 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.4. Основи оцінки факторів ризику 

та прогнозування патологічних 

процесів 

Практичне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 
оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2 Вміти 

2.1. Розраховувати та оцінювати 

показники індивідуального та 

популяційного здоров’я, в 

динаміці та при співставленні з 

середньо статичними даними 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.2. Здійснювати оцінку здоров’я 

населення з використанням 

електронного документообігу 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.3. Здійснювати оцінку здоров’я 

населення з використанням 

епідеміологічних методів 

дослідження 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.4. Визначати, оцінювати та 

прогнозувати ризики розвитку 

хвороб  

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 
занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

3 Комунікація 

3.1. Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Практичне 

заняття 

Оцінювання виконання 

практичних занять, 

презентації /доповіді, усних 

відповідей / доповнень 

10 

4 Автономність та відповідальність 
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4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях соціальної медицини, 

громадського здоров’я; 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної і науково-технічної 

роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

10 

 

7 семестр 
 

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 

1 Знати 

1.1. Методи вивчення, оцінка  та 

закономірності основних 

показників здоров’я. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.2. Методику вивчення 

захворюваності (загальної, з 

тимчасовою втратою 

працездатності) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.3. Загальні тенденції 

захворюваності населення 

України 

Лекція, 

самостійна 
робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.4. Соціально-економічні  та 

біологічні детермінанти, які 

впливають на здоров’я населення 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2 Вміти 

2.1. Аналізувати та оцінювати стан 

здоров`я населення. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.2. Розраховувати та оцінювати 

показники індивідуального та 

популяційного здоров’я, в 

динаміці та при співставленні з 

середньо статичними даними 

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.3. Планувати заходи профілактики 

захворювань серед населення для 

запобігання поширеності 

захворювань 

 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 
занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 
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2.4. Оцінювати демографічну 

ситуацію в Україні та світі 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

3 Комунікація 

3.1. Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Практичне 

заняття 

Оцінювання виконання 

практичних занять, 
презентації /доповіді, усних 

відповідей / доповнень 

10 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях соціальної медицини, 

громадського здоров’я; 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної і науково-технічної 

роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

10 

 

12 семестр 
 

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 

1 Знати 

1.1. Структуру та функції системи 

охорони здоров’я, її організацію 

та економіку  

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 
оцінювання презентації /доповіді, 

усних відповідей/доповнень 

10 

1.2. Наукові основи управління 

системою охорони здоров’я 

 

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.3. Основи організації лікувально-

профілактичної допомоги різним 

контингентам населення 

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.4. Медико-соціальні аспекти 

охорони здоров’я матері та 

дитини 

Самостійна 

робота а 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

5 

1.5. Основні характеристики якості 

медичної допомоги, складові 

поліпшення якості медичної 

допомоги  

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

1.6. Принципи, методи та засоби 

пропаганди здорового способу 

Практичне 

заняття, 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

5 
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життя  

 

самостійна 

робота 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

1.7. Особливості ринку медичних 

послуг та ціноутворення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

5 

2 Вміти 

2.1. Аналізувати та оцінювати стан 

здоров`я населення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.2. Розраховувати та оцінювати 

показники індивідуального та 

популяційного здоров’я, в 

динаміці та при співставленні з 

середньо статичними даними 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

10 

2.3. Планувати заходи профілактики 

захворювань серед населення для 

запобігання поширеності 

захворювань 

 

Практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 
занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

5 

2.4. Аналізувати та оцінювати 

діяльність системи охорони 

здоров’я, її нормативно-правове, 

фінансове, кадрове забезпечення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

5 

2.5. Організовувати надання 

медичних послуг, забезпечувати 

контроль за якістю наданих 

послуг на належному рівні 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий контроль 1, 2; 

оцінювання виконання практичних 

занять; 

оцінювання презентації /доповіді, 
усних відповідей/доповнень 

5 

3 Комунікація 

3.1. Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Практичне 

заняття 

Оцінювання виконання 

практичних занять, 

презентації /доповіді, усних 

відповідей / доповнень 

5 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в принципових 

питаннях соціальної медицини, 

громадського здоров’я; 

проводити підбір та аналіз 

сучасної літератури за даним 

медичним напрямком, 

використовувати її, а також 

програми обробки даних для 

планування, отримання й аналізу 

результатів власної науково-

дослідної і науково-технічної 

роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

5 семестр 
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПР.07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

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.19. Оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров`я населення в 

умовах медичного закладу за стандартними 

методиками. 

+ + + +     + + 
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7 семестр 
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПР.07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

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.19. Оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров`я населення в 

умовах медичного закладу за стандартними 

методиками. 

+ + + +     + + 
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12 семестр 
Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПР.07. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

ПР.08. Визначати необхідну дієту при лікуванні 

хворих на захворювання (за списком 2) в умовах 

закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

    + + + +  + 

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.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. 

5 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль – РН 1.1–2.4 – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–4.1 – 20 балів / 10 балів 

3. Усні відповіді - РН 1.1–3.1 – 20 балів / 10 балів 

4. Доповнення - РН 1.1–3.1 – 20 балів / 10 балів 

5. Оцінювання виконання практичних занять - РН 1.1–3.1 – 20 балів / 10 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  та підготовка презентації / 

доповіді. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Підсумковий контроль проводиться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділу 1. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру.  

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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7 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль – РН 1.1–2.4 – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–4.1 – 20 балів / 10 балів 

3. Усні відповіді – РН 1.1–3.1. – 20 балів / 10 балів 

4. Доповнення – РН 1.1–3.1 – 20 балів / 10 балів 

5. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.1–1.2, 1.4, 2.1–3.1  

                – 20 балів / 10 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  та підготовка презентації / 

доповіді. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Підсумковий контроль проводиться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділу 2. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру.  

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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12 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль 1 – РН 1.1–2.5 – 20 балів / 10 балів 

2. Підсумковий контроль 2 – РН 1.1–2.5 – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–4.1 – 20 балів / 10 балів 

3. Усні відповіді – РН 1.1–3.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Доповнення – РН 1.1–3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.1, 1.6–3.1 – 20 балів / 10 

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  та підготовка презентації / 

доповіді. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Підсумкові контролі 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

розділів 3 і 4 відповідно.  

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру.  

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень 

проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять.  

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

 

      5 семестр 

№ 
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Кількість годин 
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Розділ 1. Біостатистика 

1.  Лекція 1. Соціальна медицина та громадське здоров’я як 

наука. Біостатистика як методологічна основа аналізу та 

оцінки  здоров’я населення та системи охорони здоров’я. 

2    

2.  Лекція 2. Методичні основи організації статистичних 

досліджень. Типи даних. Методи збирання статистичного 

матеріалу. 

2    

3.  
Практичне заняття 1. Організація та планування 

статистичних досліджень. 
 2   

4.  
Практичне заняття 2. Складання програм статистичних 

досліджень. 
 2   

5.  Практичне заняття 3. Відносні величини  2   

6.  Практичне заняття 4. Графічні методи аналізу.  2   

7.  
Практичне заняття 5. Середні величини та показники 

варіації. 
 2   

8.  Практичне заняття 6. Метод стандартизації.  2   

9.  

Самостійна робота. Види статистичних досліджень. 

Поняття про багатомірні класифікації. Кодування та 

шифрування даних. Програма розробки та зведення 

статистичного матеріалу. 

Поняття та види структури медико-біологічних даних, 

структурні зміни, особливості їх аналізу. 

Сучасні методи графічного зображення, інфографіка, 

анімація діаграм, інтерактивні діаграми. 

Міри варіації, поняття про закони розподілу, їх види, 

характеристики. Оцінка нормальності розподілу, 

«вистрибуючі» варіанти. Правило «трьох сигм», його 

практичне використання. 

Опосередкований та зворотній методи стандартизації, їх 

практична значимість.  

   12 

10.  
Лекція 3. Оцінка вірогідності результатів дослідження. 

Характеристика та аналіз статистичних помилок. 
2    

11.  
Практичне заняття 7. Параметричні методи оцінки 

вірогідності 
 2   

12.  
Практичне заняття 8. Непараметричні методи оцінки 

вірогідності. 
 2   

13.  Практичне заняття 9. Кореляційно-регресійний аналіз.  2   

14.  Практичне заняття 10. Ряди динаміки та їх аналіз.  2   

15.  
Самостійна робота. Використання критерію відповідності 

(х2) при проведенні статистичного аналізу.  
   8 
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Критерій Колмогорова-Смирнова. 

Коефіцієнт детермінації. 

Методи вирівнювання динамічних рядів: змінної середньої, 

усереднення по лівій і правій стороні; збільшення 

інтервалів. Прогнозування на основі екстраполяції рядів 

динаміки. 

16.  
Лекція 4. Епідеміологічні дослідження в охороні здоров’я, 

їх класифікація. Емпіричні та експериментальні 

дослідження. 

2    

17.  
Практичне заняття 11. Дизайн епідеміологічних 

досліджень: випадок-контроль, когортні, рандомізовані 

клінічні дослідження. 

 2   

18.  
Самостійна робота. Аналітичні епідеміологічні 

дослідження. Когортні дослідження та дослідження 

випадок-контроль.  

   2 

19.  
Лекція 5. Скринінгові тести: характеристика та основні 

вимоги. Поняття про фактори ризику. 
2    

20.  
Практичне заняття 12. Фактори ризику. Методика 

розрахунку показників ризиків та їх оцінка. 
 2   

21.  
Практичне заняття 13. Скринінг. Методика оцінки 

чутливості та специфічності скринінгових тестів. 
 2   

22.  
Самостійна робота. Поняття про шанси в епідеміології. 

Визначення показника відношення шансів в когортному 

дослідженні: методика розрахунку та оцінка.  

   4 

23.  
Лекція 6. Огляд сучасних методів статистичного аналізу 

(дисперсійний, багатофакторний, кластерний). 
2    

24.  
Лекція 7. Інформаційне забезпечення епідеміологічних та 

клінічних досліджень. Систематичні огляди та мета-аналіз. 
2    

25.  
Лекція 8. Медична статистика, роль в аналізі здоров’я 

населення та діяльності системи охорони здоров'я. 

Електронний документообіг. 

2    

26.  
Лекція 9. Бази даних про здоров’я населення. Організація 

та проведення статистичних досліджень в громадському 

здоров’ї. 

2    

27.  

Лекція 10. Використання знань з біостатистики в 

повсякденній практиці лікаря. Програмне забезпечення 

статистичних досліджень та порядок представлення 

наукових робіт. 

2    

28.  
Практичне заняття 14. Основи підготовки наукової 

публікації. 
 2   

29.  
Самостійна робота. Правила оформлення посилань на 

джерела інформації, списку літератури. 
   2 

30.  

Виконання СРС. Втілення доказової медицини в клінічну 

практику (на прикладі окремої клінічної дисципліни) або 

пропонується виконання невеличкої науково-дослідної 

роботи з будь-якої галузі медицини (анатомія, терапія, 

гігієна, фармакологія тощо) та представлення її результатів 

у вигляді СРС. 

   12 

31.  Підсумковий контроль.  2   

 Всього 20 30 - 40 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
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Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 40 год. 

 

      7 семестр 
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Розділ 2. Громадське здоров’я 

1.  
Лекція 1. Громадське здоров’я, функції та послуги. 2    

2.  Практичне заняття 1. Епіднагляд та оцінка стану 

здоров’я і благополуччя населення. 
 2   

3.  Самостійна робота. Реєстри екологічно обумовлених 

захворювань,професійно обумовлених захворювань. 
   2 

4.  Лекція 2. Здоров’я населення: основні детермінанти. 2    

5.  Лекція 3. Медико-соціальні проблеми демографічних 

процесів. 
2    

6.  Практичне заняття 2. Методика вивчення та оцінка 

основних демографічних показників природного руху 

населення. Аналіз демографічної ситуації. 

 2   

7.  Самостійна робота. Аналіз складу населення за віком, 

статтю, місцем проживання. 
   2 

8.  Самостійна робота. Старіння населення. Аналіз 

показників СОТЖ та демографічного навантаження. 
   2 

9.  Самостійна робота. Життя як цінність. Ставлення до 

смерті та помирання як моральна проблема. 
   1 

10.  Практичне заняття 3. Методика вивчення та оцінка 

показників малюкової смертності. 
 2  2 

11.  Практичне заняття 4. Методика вивчення та оцінка 

чинників, що впливають на здоров’я населення. 
 2   

12.  Самостійна робота. Застосування методів біостатистики 

(похідні та середні величини, метод стандартизації, 

кореляційно-регресійний аналіз, параметрична та 

непараметрична оцінка вірогідності результатів 

досліджень, бальна, рейтингова оцінка). 

   2 

13.  Лекція 4. Захворюваність населення як медико-соціальна 

проблема. 
2    

14.  Практичне заняття 5. Методика вивчення та оцінка 

показників загальної захворюваності. 
 2   

15.  Практичне заняття 6. Методика вивчення та оцінка 

показників захворюваності на найважливіші соціально 

значущі захворювання. 

 2   
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16.  Самостійна робота. Методика вивчення та оцінка 

показників захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності. 

Динаміка показників загальної та первинної захворюваності, 

регіональні особливості. 

Травматизм, як медико-соціальна проблема, види 

травматизму, облік випадків, динаміка показників, вікові 

та статеві особливості в регіонах світу і в Україні. 

   
 

6 

17.  Практичне заняття 7. Методологічні основи дослідження 

тягаря хвороб. Значення результатів для системи 

громадського здоров’я . 

 2   

18.  Практичне заняття 8. Медико-соціальні аспекти 

інвалідності. Методика розрахунку та аналіз показників 

інвалідності. 

 2   

19.  Практичне заняття 9. Комплексна оцінка здоров’я 

населення. 
 2   

20.  Самостійна робота. Аналіз показників фізичного 

розвитку. Біологічний та морфофункціональний розвиток. 
   4 

21.  Самостійна робота. Забезпечення стратегічного 

керівництва в інтересах здоров’я і благополуччя. 

Стратегічне планування послуг громадського здоров’я, 

планування політики і моніторинг її здійснення. 

   4 

22.  Практичне заняття 10. Методологія аналізу причин 

соціальної нерівності щодо здоров’я та його охорони. 
 2   

23.  Самостійна робота. Екологічне громадське здоров’я. 

Забезпечення захисту здоров’я населення, у т.ч. безпеки 

довкілля, праці, харчових продуктів тощо. 

   4 

24.  Самостійна робота. Надзвичайні ситуації у сфері 

громадського здоров’я. Біотероризм. 
   1 

25.  Самостійна робота. Стреси і конфлікти. Механізми 

захисту людей від дій стресу. 
   2 

26.  Самостійна робота. Моральні-етичні  та правові аспекти 

втручань в охороні здоров’я. 
   2 

27.  Лекція 5. Профілактика та міжсекторальне 

співробітництво в системі громадського здоров’я. 
2    

28.  Самостійна робота. Скринінгові програми раннього 

виявлення хвороб та чинників ризику. 
   2 

29.  Практичне заняття 11. Інформаційно-роз’яснювальна 

діяльність (адвокація) як складова частина медичної 

профілактики. 

 2   

30.  Практичне заняття 12. Промоція здоров’я. Види, форми 

та методи. 
 2   

31.  Практичне заняття 13. Комунікація та соціальна 

мобілізація в інтересах здоров’я. Прес-релізи та зв’язок із 

засобами масової інформації. 

 2   

32.  Самостійна робота. Інформатизація громадського 

здоров’я. Медичні інформаційні системи в світі та в 

Україні. 

Розробка профілактичних стратегій щодо захисту і 

зміцнення здоров’я, зменшення негативного впливу 

детермінантна стан здоров’я населення. Профілактичні 

програми і стратегії профілактики захворювань. 

   7 
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Напрями формування здорового способу життя.Розробка 

анкет для вивчення чинників, що впливають на стан 

здоров’я населення. Складання плану лекцій. 

Прес-реліз в громадському здоров’ї – важлива форма 

донесення медичної інформації до широкого загалу: 

правила складання та використання. 
33.  Самостійна робота. Візуалізація й ефективне 

представлення даних про здоров’я. Поширення і 

використання результатів. 

   1 

34.  Виконання СРС за обраною темою. Підготовка 

презентації з обов’язковим виступом (захистом роботи) на 

практичному занятті 

   6 

35.  Підсумковий контроль.  4   

 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. 

 

      12 семестр 

№ 
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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 3. Організація охорони здоров’я 

1.  Самостійна робота. Системи охорони здоров’я.    1 

2.  
Самостійна робота. Реформування охорони здоров’я в 

Україні. 
   1 

3.  
Практичне заняття 1. Організація надання первинної 

медичної допомоги населенню. 
 2   

4.  

Практичне заняття 2. Організація позалікарняної 

(спеціалізованої та вузькоспеціалізованої) медичної 

допомоги населенню. 

 2   

5.  
Практичне заняття 3. Організація стаціонарної медичної 

допомоги населенню. 
 2   

6.  

Самостійна робота. Особливості організації надання 

амбулаторної спеціалізованої та вузькоспеціалізованої 

медичної допомоги сільському населенню. Реформування 

позалікарняної медичної допомоги. 

Клініки науково-дослідних інститутів, їх роль у наданні 

третинної допомоги. Нові організаційні форми медичного 

забезпечення окремих груп населення – ВІЛ-інфікованих, 

хворих на туберкульоз, людей похилого, старечого віку 

тощо. 

   6 
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7.  
Самостійна робота. Медико-соціальне забезпечення 

населення літнього віку. 
   1 

8.  Самостійна робота. Паліативна та хоспісна допомога.    1 

9.  
Практичне заняття 4. Організація та зміст роботи 

закладів системи охорони материнства та дитинства. 
 2   

10.  
Практичне заняття 5. Аналіз діяльності служби екстреної 

(швидкої) медичної допомоги. 
 2   

11.  

Самостійна робота. Організація медичної допомоги в 

дошкільних закладах, школах. Будинки дитини, стан 

здоров’я їх контингенту.  

Організація ЕМД у сільській місцевості. 

   3 

12.  Самостійна робота. Охорона психічного здоров’я.    1 

13.  
Практичне заняття 6. Методика проведення експертних 

оцінок якості медичної допомоги населенню. 
 2   

14.  

Самостійна робота. Методика визначення рівня якості 

лікування, моделей кінцевих результатів, інтегрального 

коефіцієнта ефективності. 

Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони 

здоров’я. 

   3 

15.  
Практичне заняття 7. Організація медичної експертизи 

втрати працездатності. 
 2   

16.  
Практичне заняття 8. Управління охороною здоров’я. 

Методика прийняття управлінських рішень. Управління 

персоналом. 

 2   

17.  

Самостійна робота. Правові засади охорони здоров’я. 

Медичне страхування. Відображення питань охорони 

здоров’я в кодексах України (цивільному, господарському 

та ін.). 

   3 

18.  
Самостійна робота. Електронне здоров’я. 

Розвиток телемедицини. 
   3 

19.  
Виконання СРС за обраною темою. Підготовка 

презентації з обов’язковим виступом (захистом роботи) на 

практичному занятті 

   2 

20.  Підсумковий контроль 1.  4   

Розділ 4. Економіка охорони здоров’я 

21.  
Практичне заняття 1. Заклад охорони здоров'я як суб’єкт 

господарювання. Основи підприємницької діяльності 
 2   

22.  

Самостійна робота. Організаційно-правові форми 

підприємництва. Умови здійснення підприємницької 

діяльності. Підприємницька ідея та необхідні знання для її 

формування. 

   2 

23.  
Практичне заняття 2. Особливості формування ринкових 

відносин в системі охорони здоров’я та маркетингова 

діяльність медичних закладів 

 2   

24.  

Самостійна робота. Характерні особливості «медичної 

послуги». Конкуренція та її значення для ринку медичних 

послуг. Маркетингова діяльність у галузі охорони 

здоров’я, зародження, наслідки та перспективи. 

   2 

25.  
Практичне заняття 3. Методики раціонального 

використання ресурсного потенціалу медичного 
 2   
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підприємства 

26.  
Самостійна робота. Оцінка ефективності використання 

основних засобів медичних установ. Методи нарахування 

амортизації. Сутність та види вартості основних засобів. 
   2 

27.  
Практичне заняття 4. Системи фінансування закладів 

охорони здоров'я. Економічна оцінка ефективності 

інвестиційних проектів 

 2   

28.  

Самостійна робота. Оцінка джерел фінансування охорони 

здоров’я. Медичне страхування, добровільне та 

обов’язкове медичне страхування, методи оплати медичної 

допомоги. Оцінка ефективності вкладення фінансових 

коштів. 

   4 

29.  
Практичне заняття 5. Методи ціноутворення і 

регулювання цін в системі охорони здоров’я 
 2   

30.  
Самостійна робота. Формування цін на медичні послуги. 

Політика ціноутворення. 
   2 

31.  
Практичне заняття 6. Економічний аналіз та методи 

економічної оцінки в сфері охорони здоров’я 
 2   

32.  

Самостійна робота. Вивчення економічних збитків при 

тимчасовій втраті працездатності, що викликана 

захворюваністю населення та травматизмом. Економічний 

ефект і економічна ефективність. Прямі витрати та непрямі 

втрати, що пов’язані з захворюваністю та інвалідністю 

населення. 

   4 

33.  
Практичне заняття 7. Сучасні методи економічного 

аналізу в системі охорони здоров'я 
 2   

34.  
Самостійна робота. Оцінка ефективності використання 

лікарських препаратів за методологією АВС-аналізу. 
   2 

35.  
Практичне заняття 8. Методика проведення фінансового 

аналізу господарської діяльності медичного закладу 
 2   

36.  

Самостійна робота. Визначення основних показників 

результативності фінансової діяльності медико-

виробничих підприємств з метою прийняття управлінських 

рішень.  

   2 

37.  
Виконання СРС. Підготовка бізнес-плану діяльності 

приватного або комунального медичного підприємства. 
   5 

38.  Підсумковий контроль 2.  4   

 ВСЬОГО - 40 - 50 

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

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 40 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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