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ВСТУП 

Програма з навчальної дисципліни «Біостатистика та клінічна епідеміологія» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона здоров’я, Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (ст.13, п.7), положення «Про організацію освітнього процесу в 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», методичних рекомендацій, затверджених 

Центральним методичним кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм 

навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Дисципліна «Безпека 

життєдіяльності» належить до розділу Професійна підготовка навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти другого освітнього (магістерського) рівня. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність. рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1,5 
Галузь знань: 

22 Охорона здоров’я 
 

Розділів – 1 

Спеціальність: 

222 Медицина 

 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 1 1-й 

Загальна кількість годин -45 

Семестр 

I-й 

Лекції 

 
Освітній рівень: магістр 

медицини 

10 год. 

Семінарські 

10 год. 

 

Самостійна (індивідуальна) 

робота 

25 год. 

Вид контролю: поточний та 

підсумковий контроль 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні принципи доказової медицини, 

теоретичні та методичні основи біостатистики. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрується з такими дисциплінами як 

біофізика з курсом вищої математики, медична інформатика та комп’ютерні технології. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біостатистика та клінічна епідеміологія» є 

підготовка фахівців, які б володіли достатнім обсягом знань і навичок для узагальнення та аналізу 

медико-біологічних, клінічних та екологічних даних.  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Біостатистика та клінічна 

епідеміологія» є: 

- засвоєння теоретичних основ біостатистики; 

- опанування сучасними принципами доказової медицини; 

- ознайомлення з методиками визначення та аналізу основних біостатистичних показників та 

критеріїв; 

- засвоєння методичних та теоретичних основ формування статистичних сукупностей для 

подальшого адекватного їх аналізу; 

- засвоєння принципів аналізу та оцінки результатів за окремими критеріями та у взаємозв’язку з 

чинниками, що на них впливають. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- визначення біостатистики як навчальної дисципліни та її ролі в системі доказової медицини; 

- теоретичні та методичні основи біостатистики; 

- основні організаційні елементи статистичного дослідження; 

- методичні основи та критерії вибору основних адекватних методів аналізу для перевірки 

статистичних гіпотез; 

- теоретичні та методичні основи аналізу статистичних результатів, їх оцінки та описання з метою 

формування обґрунтованих висновків; 

 

вміти: 

- визначати тактику організації статистичного дослідження, планування експерименту; 

- визначати необхідні методи статистичної обробки даних досліджень; 

- обчислювати статистичні показники, параметри статистичних сукупностей; 

- запобігати, діагностувати та виправляти статистичні помилки; 

- визначати методи графічного зображення результатів статистичного аналізу;  

- оцінювати та аналізувати статистичні показники та параметри статистичних сукупностей; 

- використовувати прикладні методи біостатистики для аналізу даних; 

- визначати стратегії пошуку медичної інформації; організацію та проведення мета-аналізу; 

- розробляти плани статистичного аналізу діяльності медичного закладу. 

Студентам рекомендується вести протоколи виконаних завдань.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 годин, 1,5 кредитів ECTS. 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них 

Рік 

навчання 
Вид контролю всього годин/ 

кредитів ECTS 

аудиторних 

СРС 
лекцій 

практичних 

занять 

Модуль 1 45/1,5 10 20 15 4-й 
поточний, 

підсумковий 

Примітка : 1 кредит ECTS – 30 годин 

Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Поняття і роль біостатистики як основної складової системи доказової 

медицини.  

Визначення понять «біостатистика», «доказова медицина», «клінічна епідеміологія». Основні 

етапи розвитку біостатистики. Видатні вчені та їх внесок у розвиток біостатистики.  

Основні принципи доказової медицини. Тріада доказової медицини. Теорія і практика 

доказової медицини. Доказова медицина та якість проведення клінічних досліджень. Поняття про 

кінцеві результати. Доказова медицина та якість надання медичної допомоги. Стандартизація 

медичної допомоги: клінічні протоколи, стандарти та рекомендації. 

Місце та роль біостатистики у медичній освіті та роботі практикуючого лікаря. 

ТЕМА 2. Методологічні основи організації статистичних досліджень в системі охорони 

здоров’я.  

Організація проведення статистичних досліджень. Принципи формування статистичних 

сукупностей для аналізу. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність. 

Класифікація типів даних. Кількісні та якісні дані. Характеристика шкал вимірювання. 

Загальна характеристика методів статистичного аналізу, особливості їх використання. Узагальнення 

результатів статистичних досліджень. Оцінка вірогідності отриманих результатів. Поняття про 

нульову та альтернативну гіпотези. Перевірка гіпотез. Помилка І-го та ІІ-го роду. 

Типові помилки на етапах проведення досліджень. Випадкова та систематична помилка. Бази 

даних для аналізу статистичного матеріалу, аспекти роботи з даними. Програмне забезпечення 

статистичних досліджень. 

ТЕМА 3. Епідеміологічні дослідження в охороні здоров’я, їх характеристика та аналіз. 

Фактори ризику.  

Цілі та завдання епідеміології. Історія епідеміології. Сучасне поняття про епідеміологію. 

Класифікація епідеміологічних досліджень. Порівняльна характеристика різних видів дослідження, 

оцінка ступеню доказовості їх результатів. Ретроспективні та проспективні дослідження. 

Емпіричні дослідження. Описова епідеміологія: опис окремого випадку та серії випадків. 

Аналітичні епідеміологічні дослідження. Когортні дослідження та дослідження випадок-контроль. 

Скринінг та вимоги до скринінгових тестів. Чутливість та специфічність скринінгового тесту. 

Фактори ризику. Показники ризику: абсолютний, відносний та додатковий популяційний 

ризик. Шанси. Показник відношення шансів. 

ТЕМА 4. Клінічна епідеміологія. Сучасні принципи та правила проведення клінічних 

досліджень.  

Визначення поняття клінічна епідеміологія. Основні етапи її розвитку. Основні принципи та 

положення клінічної епідеміології. Мета клініко-епідеміологічних досліджень та якість організації їх 

проведення. 

Дизайн клінічних досліджень. Типи дизайнів. Етика проведення дослідження. Критерії 

включення та виключення з дослідження. Види контролю. Сліпота дослідження. Роль фахівця-

біостатистика в організації і проведенні дослідження. Протокол клінічних досліджень. 

Контрольовані клінічні випробування. Рандомізація та стратифікація. Рандомізоване 

контрольоване клінічне дослідження – золотий стандарт досліджень. Узагальнення результатів 

клінічних досліджень. Аналітичні огляди. Поняття про мета-дані. Систематичні огляди та мета-

аналіз. Кокранівське співробітництво: історія створення та діяльність. 

 

ТЕМА 5. Інформаційне забезпечення епідеміологічних та клінічних досліджень. Роль 

офіційної статистики в аналізі здоров’я населення.  

Медична інформація. Види інформаційного обслуговування. Лікар – споживач і постачальник 

медичної інформації. Інформаційне забезпечення епідеміологічних та клінічних досліджень. 

Науково-медичні бібліотеки. 

Теоретичні основи медичної статистики. Медична статистика: предмет, зміст та завдання. 

Розділи медичної статистики. Система медико-статистичної служби в Україні: принципи побудови, 

діяльність, інформаційні потоки. Інформаційно-аналітична діяльність закладів охорони здоров’я. 

Джерела статистичної інформації: облікова та звітна документація, бази даних, реєстри та довідники.  



 

 

5 

Використання методу опитування в галузі охорони здоров’я. Види опитувальників, їх 

характеристика. Сучасні підходи до аналізу та оцінки якості життя. Роль офіційної статистики в 

аналізі здоров’я населення, її переваги та недоліки. Перспективи розвитку. Електронний 

документооблік. Телемедицина. 

Світова статистика охорони здоров’я. Роль Всесвітньої організації охорони здоров'я в 

інформаційному забезпеченні. Європейська база даних «Здоров’я для всіх». 

ТЕМА 6. Планування та організація проведення статистичних досліджень. 

Теорія та поняття статистичного спостереження, етапи його проведення. Методологічні 

основи, форми та способи статистичного спостереження та збору даних. Точність спостережень. 

Використання різних шкал вимірювання: абсолютна, порядкова, інтервальна, відношень. 

Джерела статистичної інформації. Види статистичних даних, статистична звітність. 

Маркетингові та соціологічні опитування, види запитань при анкетуванні, проблеми організації 

опитувань в охороні здоров’я. Види вибіркових досліджень. Вимоги до формування вибіркової 

сукупності. Поняття рандомізації та стратифікації. Дизайн клінічних досліджень. 

Групування статистичних даних, методи, значення. Види групувань, принципи побудови 

статистичних групувань та класифікацій. Співставність статистичних групувань. Поняття про 

багатомірні класифікації. Статистичні таблиці, їх характеристика, види, правила побудови. 

Методичні основи читання та аналізу таблиць. Поняття про нечислові дані, якісні ознаки.  

ТЕМА 7. Відносні величини (статистичні коефіцієнти). Графічні методи аналізу. 

Поняття про статистичні показники, їх види, форма представлення. Абсолютні дані, відносні 

величини, їх практичне значення. Види відносних величин, методика їх розрахунку та методичні 

основи застосування для аналізу даних. 

Поняття та види структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливості їх 

аналізу. Графічні методи аналізу даних. Види діаграм, правила їх побудови. 

ТЕМА 8. Характеристика та аналіз статистичної сукупності. Середні величини та 

показники варіації. 

Середні величини в клінічних та епідеміологічних дослідженнях, їх практичне значення. 

Елементи та характеристики варіаційних рядів. Середні величини: їх види, методи розрахунку, 

особливості використання. 

Поняття варіації, її значення. Мінливість параметрів сукупності, методи оцінки. Абсолютні 

показники варіації (амплітуда, середнє квадратичне відхилення) та відносні показники варіації 

(коефіцієнти варіації та детермінації), їх оцінка.  

Міри варіації, поняття про закони розподілу, їх види, характеристики. Оцінка нормальності 

розподілу, «вистрибуючі» варіанти. Правило «трьох сигм», його практичне використання. 

ТЕМА 9. Метод стандартизації. 

Проблеми співставлення статистичних показників в неоднорідних сукупностях. Види методів 

стандартизації: прямий, опосередкований, зворотній. Характеристика етапів методу стандартизації.  

Формулювання нульової гіпотези. Вибір та розрахунок стандарту. Розрахунок очікуваних 

чисел. Розрахунок стандартизованих показників. Перевірка нульової гіпотези, оцінка результатів. 

Практичне значення методу стандартизації. 

ТЕМА 10. Параметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. 

Вибіркове спостереження як джерело статистичної інформації. Нульова та альтернативна 

гіпотези. Похибки першого та другого роду. Рівень значимості статистичних критеріїв. Середня 

похибка середньої та відносної величини, довірчий інтервал. 

Оцінка вірогідності різниці: t - критерій Ст’юдента, методика розрахунку, його оцінка, типові 

помилки використання. Парні та множинні порівняння. Критерій Н’юмена-Кейлса, критерій Т'юкі. 

ТЕМА 11. Непараметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. 

Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки, їх значення. Види 

порівнюваних сукупностей, їх характеристика. Аналіз та оцінка результатів у пов’язаних 

сукупностях, критерій знаків, критерій Вілкоксона. 

Перевірка статистичної гіпотези для незалежних вибірок, критерій Колмогорова-Смірнова. 

Аналіз якісних ознак. Таблиці спряженості. Критерій Хі-квадрат, його оцінка та практичне 

застосування. Точний критерій Фішера. Особливості використання інших непараметричних 

критеріїв: Манна-Уітні, Крускала-Уолліса.  
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ТЕМА 12. Аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних 

сукупностей. 

Вивчення зв’язку між кількісними перемінними. Поняття про функціональний та 

кореляційний зв’язок. Сила та напрям зв’язку. Види коефіцієнтів кореляції. Коефіцієнт лінійної 

кореляції Пірсона, його оцінка, характеристика.  

Непараметричні методи оцінки зв’язку – ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. Парні та 

множинні коефіцієнти кореляції. Регресійний аналіз, коефіцієнт регресії, рівняння регресії. 

Використання регресійного аналізу для прогнозування. 

ТЕМА 13. Скринінг: оцінка точності скринінгових тестів. Чинники ризику: методика 

розрахунку та оцінки ризиків.  

Скринінг: загальна схема та мета проведення. Скринінгові тести. Оцінка чутливості та 

специфічності скринінгових тестів. 

Поняття про чинники ризику. Практичне використання методики оцінки ризиків в 

епідеміологічних дослідженнях. Когортні дослідження та дослідження «випадок-контроль». 

Показники ризику, методика їх розрахунку та аналізу. Абсолютний, додатковий ризик. Відносний 

ризик, додатковий популяційний ризик. Відношення шансів. 

ТЕМА 14. Ряди динаміки та їх аналіз. 

Основні правила побудови та аналізу динамічних рядів при вивченні динаміки медико-

біологічних явищ. Рівні ряду. Види рядів динаміки: прості та складні, інтервальні та моментні. 

Основні показники аналізу динамічних рядів: абсолютний приріст, темп росту/зниження, темп 

приросту. 

Основні прийоми обробки динамічного ряду з метою визначення тренду. Методи 

вирівнювання динамічних рядів: найменших квадратів; змінної середньої, усереднення по лівій і 

правій стороні; збільшення інтервалів. 

Вивчення та вимірювання сезонних коливань в рядах динаміки. Співставність динамічних 

рядів. Інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки. Прогнозування на основі екстраполяції рядів 

динаміки. 

ТЕМА 15. Підсумковий модульний контроль. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Тема 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
Р

С
 

1. 
Поняття і роль біостатистики як основної складової системи доказової 

медицини.  
2 - 0,5 

2. 
Методологічні основи організації статистичних досліджень в системі 

охорони здоров’я.  
2 - 0,5 

3. 
Епідеміологічні дослідження в охороні здоров’я, їх характеристика та 

аналіз. Фактори ризику.  
2 - 0,5 

4. 
Клінічна епідеміологія. Сучасні принципи та правила проведення клінічних 

досліджень.  
2 - 0,5 

5. 
Інформаційне забезпечення епідеміологічних та клінічних досліджень. Роль 

офіційної статистики в аналізі здоров’я населення.  
2 - 0,5 

6. Планування та організація проведення статистичних досліджень - 2 1 

7. Відносні величини (статистичні коефіцієнти). Графічні методи аналізу. – 2 1 

8. 
Характеристика та аналіз статистичних даних. Середні величини та 

показники варіації. 
- 2 1 

9. Метод стандартизації. - 2 1 

10. Параметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. - 2 1 

11. Непараметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. - 2 1 

12. 
Аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних 

сукупностей. 
- 2 1 

13. 
Скринінг: оцінка точності скринінгових тестів. Чинники ризику: методика 

розрахунку та оцінки ризиків.  
- 2 1 

14. Ряди динаміки та їх аналіз. - 2 1 

15. Підсумковий модульний контроль - 2 2 

 Виконання СРС - - 1,5 

                                      Всього годин – 45 10 20 15 

                                      Кредитів ECTS – 1,5 

Аудиторна робота – 66,7 %, СРС – 33,3% 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Поняття і роль біостатистики як основної складової системи доказової 

медицини.  
2 

2. Методологічні основи організації статистичних досліджень в системі охорони 

здоров’я.  
2 

3. Епідеміологічні дослідження в охороні здоров’я, їх характеристика та аналіз. 

Фактори ризику.  
2 

4 Клінічна епідеміологія. Сучасні принципи та правила проведення клінічних 

досліджень.  
2 

5 Інформаційне забезпечення епідеміологічних та клінічних досліджень. Роль 

офіційної статистики в аналізі здоров’я населення.  
2 

 Разом годин  10 
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5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Планування та організація проведення статистичних досліджень 2 

2. Відносні величини (статистичні коефіцієнти). Графічні методи аналізу. 2 

3. 
Характеристика та аналіз статистичних даних. Середні величини та показники 

варіації. 
2 

4. Метод стандартизації. 2 

5. Параметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. 2 

6. Непараметричні методи оцінки та аналізу статистичних гіпотез. 2 

7. Аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. 2 

8. 
Скринінг: оцінка точності скринінгових тестів. Чинники ризику: методика 

розрахунку та оцінки ризиків.  
2 

9. Ряди динаміки та їх аналіз. 2 

10. Підсумковий модульний контроль 2 

 Разом годин  20 

 

 

6. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

№ ТЕМА 
Кількість 

годин 
Вид контролю 

1. 
Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок 
9 

Поточний контроль. 

Перевірка завдань. 

2. Самостійне опрацювання тем лекцій  2,5 

Поточний контроль 

Підсумковий 

модульний контроль 

3. Виконання СРС за обраною темою 1,5 Перевірка роботи 

4. 
Підготовка до підсумкового модульного 

контролю  
2 

Підсумковий 

модульний контроль 

 Разом 15  

 

 

ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТА 

Студентам пропонується виконати самостійну (індивідуальну) роботу (СРС) на одну із 

запропонованих тем, що не входять до плану аудиторних занять (письмово або у друкованій формі, 

обсягом не менше 10 сторінок з малюнками, таблицями), використовуючи знання, отримані з 

дисципліни, дані статистики, наукової літератури, Інтернет-ресурси. СРС за структурою має бути 

наближена до наукової статті, тобто містити: план, актуальність і мету дослідження, основні 

результати дослідження, висновки, список літератури, а також приклади використання статистичних 

методів. Виконання СРС не є обов’язковим. Перелік тем для виконання СРС додається.  
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СРС 

 

1. Поняття про точність статистичного спостереження. Шкали вимірювання (абсолютна, 

порядкова, інтервальна, відношень). Використання у медичній практиці. 

2. Метод опитування. Правила складання опитувальників, види питань. Соціологічні та 

маркетингові опитування. Проблеми організації опитувань в охороні здоров’я. 

3. Види групувань. Принципи побудови статистичних групувань та класифікацій. Співставність 

статистичних групувань. Поняття про багатомірні класифікації. 

4. Поняття про нечислові дані, якісні ознаки. Специфіка аналізу бальних оцінок. 

5. Поняття та види структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливості їх аналізу. 

6. Практичне використання методики оцінки ризиків в медицині. 

7. Проблеми співставлення статистичних показників. 

8. Основні прийоми обробки динамічного ряду з метою визначення тренду. Співставність 

динамічних рядів. Інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки. 

9. Відносні показники варіації: коефіцієнти варіації та детермінації, їх використання в медичних 

дослідженнях. 

10. Поняття про закони розподілу, їх види, характеристики. Роль оцінки розподілу для 

статистичного аналізу даних медичних досліджень. 

11. Методи оцінки нормальності розподілу. Значення оцінки нормальності розподілу в клінічних 

дослідженнях. 

12. Нульова та альтернативна гіпотези. Похибки першого та другого роду, їх значення для оцінки 

результатів дослідження в медицині. 

13. Типові помилки використання критерію студента в медичних дослідженнях. 

14. Проблеми використання статистичних методів для обробки даних, отриманих у малій вибірці 

(на малій кількості спостережень) в медичній практиці. 

15. Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки вірогідності 

результатів дослідження в медицині. 

16. Регресійний аналіз, коефіцієнт регресії, рівняння регресії. Використання регресійного аналізу 

для прогнозування стану здоров’я. 

17. Поняття про кластерний аналіз. Приклади використання в медичній практиці. 

18. Поняття про дисперсійний та багатофакторний аналіз (ANOVA/MANOVA). Приклади 

використання в медичній практиці. 

19. Сучасні проблеми організації та проведення клінічних досліджень. 

20. Втілення доказової медицини в клінічну практику (на прикладі окремої клінічної дисципліни). 

21. Значення оцінки чутливості та специфічності методів, що використовуються при проведенні 

клінічних досліджень. 

22. Мета-аналіз. Сучасні приклади використання у клінічній медицині. 

23. «Золотий стандарт» проведення клінічних досліджень: історія та сучасність. 

24. Біостатистичні підходи до оформлення журнальної публікації в галузі медицини: вимоги, 

критерії якості, типові помилки. 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті відповідно до конкретних 

цілей теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, що не входять до 

структури практичного заняття і які студент опрацьовує самостійно. Рекомендується застосовувати 

види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він продемонстрував 

володіння практичними навичками та набрав при засвоєнні теоретичної підготовки не менше 50 

балів.  

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 

1. Теорія та поняття статистичного спостереження, етапи його проведення. 

2. Дизайн клінічних досліджень. Джерела статистичної інформації.  

3. Дизайн клінічних досліджень. Контрольна група. Сліпота дослідження.  

4. Види дизайну клінічних досліджень. Етика проведення досліджень. 

5. Необхідний розмір вибірки. Критерії включення та виключення. 

6. Вибір об’єкту дослідження, поняття рандомізації та стратифікації.  

7. Групування статистичних даних. Види групувань. Кодування та шифрування статистичних 

даних. 

8. Статистичні таблиці, їх характеристика, види, правила побудови.  

9. Вибіркове спостереження як джерело статистичної інформації. Вимоги до вибірки. 

10. Види статистичного спостереження за часом. Проспективні та ретроспективні дослідження.  

11. Види статистичного спостереження за повнотою обліку. Поняття генеральної та вибіркової 

сукупності.  

12. Методи збирання статистичного матеріалу. Правила складання запитальників. Відкриті та 

закриті питання. 

13. Абсолютні дані, відносні величини, їх практичне значення. 

14. Графічні методи аналізу даних. Види діаграм, правила їх побудови. 

15. Показники співвідношення та наочності, методика їх розрахунку та методичні основи 

застосування для аналізу даних. 

16. Інтенсивні та екстенсивні показники, методика їх розрахунку та методичні основи застосування 

для аналізу даних. 

17. Середні величини в клінічних та епідеміологічних дослідженнях, їх види, практичне значення, 

методи розрахунку. 

18. Поняття варіації, її значення. Мінливість параметрів сукупності, методи оцінки.  

19. Показники варіації: середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 

20. Нормальний розподіл чисел. Правило трьох сигм. Амплітуда варіаційного ряду. 

21. Аналіз та оцінка результатів у пов’язаних сукупностях, критерій знаків, критерій Вілкоксона. 

22. Перевірка статистичної гіпотези для незалежних вибірок. Критерій відповідності Хі-квадрат, 

його оцінка та практичне застосування. 

23. Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки вірогідності, їх 

значення. 

24. Оцінка вірогідності різниці: критерій Ст’юдента, методика розрахунку, його оцінка, типові 

помилки використання. 

25. Середня похибка середньої та відносної величини, довірчий інтервал. 

26. Функціональний та кореляційний зв’язок. Види коефіцієнтів кореляції. 

27. Кореляційно-регресійний зв’язок. Напрям та сила зв’язку.  

28. Кореляційно-регресійний зв’язок. Парний та множинний коефіцієнти кореляції.  

29. Регресійний аналіз, коефіцієнт регресії, рівняння регресії. Використання регресійного аналізу 

для прогнозування. 

30. Коефіцієнт лінійної кореляції, його оцінка, характеристика та особливості використання. 

31. Коефіцієнт рангової кореляції, його оцінка, характеристика та особливості використання. 

32. Методи стандартизації, етапи прямого методу стандартизації. 

33. Практичне значення методу стандартизації, оцінка стандартизованих показників.  

34. Етапи прямого методу стандартизації. Правила вибору та розрахунку стандарту. 

35. Види рядів динаміки. Основні правила побудови та аналізу динамічних рядів. Вирівнювання 
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динамічних рядів. Метод ковзної середньої. 

36. Вирівнювання динамічних рядів. Метод усереднення по лівій та правій половині. 

37. Основні показники аналізу динамічних рядів. Методика розрахунку та оцінки. 

38. Аналіз динаміки медико-соціальних явищ для подальшого прогнозування, поняття про 

екстраполяцію та інтерполяцію. 

39. Поняття про ризик в епідеміологічних дослідженнях. Поняття про фактори ризику. Основні 

фактори ризику, що впливають на громадське здоров'я. 

40. Показники абсолютного та відносного ризику, методика їх розрахунку та аналізу.  

41. Поняття про шанс в епідеміологічних дослідженнях. Показник відношення шансів, методика 

розрахунку та аналізу. 

42. Клінічна епідеміологія. Основні принципи та положення. Ієрархія доказовості клінічних 

досліджень. 

43. Поняття про нульову гіпотезу. Перевірка статистичної гіпотези. Похибки першого та другого 

роду.  

44. Скринінг. Основні характеристики скринінгових тестів. Специфічність та чутливість 

скринінгового тесту. 

45.  Емпіричні та експериментальні епідеміологічні дослідження. Когортні дослідження та 

дослідження випадок-контроль.  

46. Доказова медицина. Історія, основні положення, області застосування. Тріада доказової 

медицини. Кокранівське співробітництво. 

47. Типи даних. Поняття про шкали вимірювання. Мета-дані. Поняття про систематичні огляди та 

мета-аналіз.  

48. Предмет і завдання медичної статистики. Організація служби медичної статистики в Україні. 

Завдання інформаційно-аналітичного відділу закладу охорони здоров’я. Поняття про облікову та 

звітну документацію. 

 

 



 

 

12 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за 

поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (національною) 

шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. 

Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє 

арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться 

у бали за Таблицею 1. 

Таблицею 1. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються диф. заліком) 

4-

бальна 

шкала 

120

-бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120

-бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120

-бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Ме

нше 3 

Недостатн

ьо 4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску 

до диф. заліку становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

допуску до диф. заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 

отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, 

шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання нараховуються лише 

за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види 

індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 

жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою 

заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 

підсумкового контролю. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання диф. заліку, становить 80 

балів. 

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% 

від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 50 балів).  
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Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни:кількість балів, яку студент набрав з 

дисципліни, визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та за підсумковий контроль 

(диф. залік). 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за чотирибальною 

(традиційною) шкалою  

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у національну шкалу 

оцінювання, але не навпаки. Таблиця 2. 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179  

Добре 

 

B 

150-159 С 

130-149 Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119  

Незадовільно 

FX 

0-49 F 

 

Критерії оцінювання. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність здобувачу вищої освіти 

виставляються оцінки за національною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених 

критеріїв оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, 

демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 

проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; володіє 

практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні 

практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 

плутає поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних 

знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при 

виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє 

наукове мислення, практичні навички не сформовані.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Мінімальна кількість балів, яку 

повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену 

становить 120 балів. 
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