
 



 



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

компетентностей щодо можливостей проведення досліджень в охороні здоров'я, 

аналізу і оцінки показників здоров’я населення, діяльності закладів та системи охорони 

здоров’я, розробки на основі доказової медицини пропозицій з діагностики, лікування, 

профілактики захворювань та усунення шкідливого впливу факторів ризику. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Вступ до університетських студій 

та історія медицини», «Медична інформатика », «Гігієна та екологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із вступу до університетських 

студій та історії медицини гігієни та екології, медичної інформатики та інших 

навчальних дисциплін для вирішення конкретних науково-практичних завдань; 

працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками застосування статистичних методів 

та системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я з основами доказової 

медицини» є складовою циклу підготовки фахівців освітнього рівня 

«Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Соціальна медицина, громадське 

здоров’я з основами доказової медицини» є обов’язковою дисципліною, що передбачає 

опанування особливостей організації та планування медико-статистичних досліджень; 

розрахунок та аналіз основних статистичних показників, що характеризують діяльність 

медичних закладів; можливості проведення досліджень, використання їх результатів та 

медичної літератури, керуючись принципами доказової медицини; комплексний аналіз 

медико-статистичних показників діяльності системи охорони здоров'я. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. засвоєння теоретичних основ медичної статистики, методів розрахунку та аналізу 

основних медико-статичних показників; 

2. ознайомлення із сучасними принципами і завданнями епідеміології та доказової 

медицини; 

3. вивчення факторів, що впливають на здоров’я населення, методів розрахунку, 

аналізу та оцінки показників здоров'я у взаємозв’язку з чинниками, що на нього 

впливають; 

4. опанування особливостей застосування епідеміологічних методів досліджень, 

обробки, аналізу та впровадження їх результатів на принципах доказової медицини. 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 

«Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей: 
інтегральної: 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

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

https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Medicine_UKR/Navchalni_discypliny/Magistry/2022/2022_Vstup_do_unversitetskih_studj_ta_stor_medicini_MED_compressed.pdf
https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Medicine_UKR/Navchalni_discypliny/Magistry/2022/2022_Vstup_do_unversitetskih_studj_ta_stor_medicini_MED_compressed.pdf
https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Medicine_UKR/Navchalni_discypliny/Magistry/2022/2022_Vstup_do_unversitetskih_studj_ta_stor_medicini_MED_compressed.pdf
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навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
загальних: 

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

ЗК 13. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

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): 

СК 17. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

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

медичної інформації. 

СК 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. 

СК 20. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції 

надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних 

послуг. 

СК 21. Здатність до проведення заходів щодо європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

8 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 

підсумков 

ій оцінці з 

дисциплі- 

ни 
Код Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Предмет і завдання соціальної 

медицини, громадського здоров’я 

з основами доказової медицини. 

Типи даних. 

Лекція, 

практичне 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання виконання 
10 

 заняття, практичних завдань; оцінювання  

 самостійна усних відповідей/доповнень  

 робота   

1.2. Теоретичні та методичні основи Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання виконання 

практичних завдань; оцінювання 

презентації/доповіді, усних 

відповідей/доповнень 

10 

 аналізу медико-статистичних  

 даних та використання результатів  

 для удосконалення діяльності  

 медичних закладів.  

1.3. Види епідеміологічних та медико- Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання виконання 

практичних завдань; оцінювання 
презентації/доповіді, усних 

відповідей/доповнень 

10 

 статистичних досліджень,  

 особливості їх організації та  

 проведення.  

1.4. Фактори ризику, що впливають на 

здоров'я населення, методи оцінки 

їх впливу. Особливості оцінки 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання виконання 

практичних завдань; оцінювання 

презентації/доповіді, усних 

10 
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 ефективності діагностичних 
тестів. 

робота відповідей/доповнень  

2 Вміти 

2.1. Розраховувати та оцінювати 

показники індивідуального та 

громадського здоров’я. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання практичних завдань; 

оцінювання 

презентації/доповіді, усних 
відповідей/доповнень 

10 

2.2. Проводити оцінку здоров’я 

населення з використанням 

медико-статистичних методів. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання практичних завдань; 

оцінювання 

презентації/доповіді, усних 

відповідей/доповнень 

10 

2.3. Застосовувати епідеміологічні 

методи дослідження. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання практичних завдань; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень 

10 

2.4. Оцінювати ефективність 

діагностичних, лікувальних та 

профілактичних заходів, 

керуючись принципами доказової 
медицини. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання практичних завдань; 

оцінювання 

презентації/доповіді, усних 
відповідей/доповнень 

10 

3 Комунікація 

3.1. Коректно вести дискусію з 

колегами на практичних заняттях. 

Представляти результати науково- 

дослідної роботи у формі 

презентації/ доповіді з 

використанням сучасних 
інформаційних технологій. 

Практичне 

заняття 

Модульний та підсумковий 

контроль; оцінювання 

виконання практичних завдань; 

оцінювання 

презентації/доповіді, усних 

відповідей/доповнень 

10 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися в ключових 

питаннях соціальної медицини, 

громадського здоров’я з основами 

доказової медицини; проводити 

підбір та аналіз сучасної 

літератури керуючись пірамідою 

доказовості, використовувати її, а 

також програми обробки даних 

для організації дослідження та 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації/ 

доповіді 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

8 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 

ПРН 7. Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку 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. 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

ПРН 8. 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. 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

ПРН 16. Планувати та втілювати систему 

санітарногігієнічних та профілактичних заходів 

виникнення та розповсюдження захворювань 

серед населення. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

ПРН 17. Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної профілактики 

інфекційних захворювань. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

ПРН 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. 

8 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульний контроль 1 - РН 1.1-1.2, 2.1-2.2 (блок тем Розділу 1) – 10 балів / 5 балів 

2. Модульний контроль 2 – РН 1.3-1.4, 2.3-3.1 (блок тем Розділу 2) – 10 балів / 5 балів 

3. Підсумковий контроль – РН 1.1 – 3.1. (блок тем Розділу 1 і 2) – 16 балів / 8 балів 

2. Презентація / доповідь – РН 1.2 –2.2, 2.4- 4.1. – 12 балів / 6 балів 

3. Усні відповіді і доповнення, виконання практичних завдань - РН 1.1. – 3.1. – 52 балів / 26 

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: 

Підсумковий контроль проводиться по завершенні тематичних лекцій з дисципліни. 

Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей, усних відповідей / доповнень, 

виконання практичних завдань 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 

 

8 семестр 

 

 
Назва тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

 

В
сь

о
г
о

 

Розділ 1. Соціальна медицина та громадське здоров'я як наука. 

Особливості організації та проведення медико-статистичних 

досліджень. 

    

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

Біостатистика як наука. 
2 

  
2 

Лекція 2. Планування та організація статистичних досліджень. Типи 

даних. 
2 

  
2 

Лекція 3. Огляд сучасних методів статистичного аналізу. Оцінка 

вірогідності результатів дослідження. 
2 

  
2 

Практичне заняття 1. Етапи статистичного дослідження. Складання 

плану статистичного дослідження. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Види статистичних досліджень. 

Кодування та шифрування даних. 

  
2 2 

Практичне заняття 2. Складання програм статистичних досліджень. 

Класифікація даних. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Поняття та види медико-біологічних даних, 

особливості їх аналізу. Види групувань. 

  
2 2 

Практичне заняття 3. Порядок розрахунку, оцінка та застосування 

відносних величин в охороні здоров'я. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Особливості використання інтенсивних, 

екстенсивних показників, показників співвідношення та наочності в 

медичній практиці. 

   
2 

 
2 

Практичне заняття 4. Методи графічного зображення. Види діаграм, 

інтерактивні діаграми. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Основні складові діаграми. Правила побудови 

графічних зображень. 

  
2 2 

Практичне заняття 5. Види середніх величин та особливості їх 

використання. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Елементи та характеристики варіаційних рядів. 

Правило «трьох сигм», його практичне використання. 

  
2 2 

Практичне заняття 6. Особливості розрахунку стандартизованих 

показників та застосування методу стандартизації. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Опосередкований та зворотній методи 

стандартизації, їх практична значимість. 

  
2 2 

Практичне заняття 7. Методика оцінки вірогідності результатів 

дослідження з застосуванням параметричних методів. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Визначення довірчих меж похідних величин. 

Застосування непараметричних методів оцінки вірогідності. 

Особливості використання різних критеріїв оцінки вірогідності при 

аналізі взаємопов’язаних та незалежних сукупностей. 

   

4 

 

4 

Практичне заняття 8. Методика оцінки зв’язку між різними 

ознаками та явищами. Сутність кореляційного та регресійного 

аналізу. 

  
2 

  
2 
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Самостійна робота. Особливості застосування і методика розрахунку 
коефіцієнтів Пірсона та Спірмена. 

  
4 4 

Практичне заняття 9. Методи вирівнювання динамічних рядів. 
 

2 
 

2 

Самостійна робота. Порядок розрахунку та аналіз показників 

динамічних рядів. Підготовка до модульного контролю 1. 

  
4 4 

Модульний контроль 1 
 

2 
 

2 

Розділ 2. Епідеміологічні дослідження. Втілення принципів 

доказової медицини в практику охорони здоров'я. 

    

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

класифікація. Описові та експериментальні дослідження. 
2 

  
2 

Лекція 5. Діагностичні тести. Прогностичні фактори ризику. 

Систематичні огляди та мета-аналіз. 
2 

  
2 

Практичне заняття 10. Характеристика окремих видів 

епідеміологічних досліджень, особливості їх застосування. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Описова епідеміологія. Аналітичні 

епідеміологічні дослідження. 

  
2 2 

Практичне заняття 11. Прогностичні фактори ризику. Розрахунок 

показників ризиків та показника відношення шансів, їх оцінка. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Поняття про прогностичні фактори ризику та 

шанс в епідеміологічних дослідженнях. Основні фактори ризику, що 

впливають на здоров'я населення. 

   
4 

 
4 

Практичне заняття 12. Діагностичні тести. Оцінка чутливості та 

специфічності тестів. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Розрахунок та оцінка показників точності та 

прогностичної цінності діагностичних тестів. 

  
2 2 

Самостійна робота. Виконання науково-дослідної роботи та 

підготовка презентації/доповіді. 

  
8 8 

Практичне заняття 13. Представлення результатів науково-дослідної 

роботи. 

 
2 

 
2 

Самостійна робота. Підготовка до модульного контролю 2. 
  

2 2 

Модульний контроль 2. 
 

2 
 

2 

Самостійна робота. Підготовка до підсумкового контролю. 
  

4 4 

Підсумковий контроль. 
 

4 
 

4 

Всього годин по дисципліні 10 34 46 90 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 34 год. 

Самостійна робота – 46 год. 
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7. Курило Т.М. Принципи організації навчального процесу при вивченні біостатистики 

студентами-медиками // Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: 
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