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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМ АЦІЯ
Назва дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я», модуль 1 

«Біостатистика»
Викладач (-і) Крушинська З.Г. - Заслужений лікар України, асистент 

кафедри соціальної медицини та профілактичної 
медицини, магістр державного управління, лікар вищої 
кваліфікаційної категорії з організації - охорони 
здоров’я, менеджер охорони здоров’я

Контактний 
телефон викладача

098-677-81-55

E-mail викладача боГі 75@ bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна/вибіркова
Обсяг дисципліни На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 

годин - 9 кредитів СКТС, у тому числі 90 годин - 3 
кредити ЄКТС на вивчення модуля 1 «Біостатистика», з 
них 20 годин лекцій, 30 годин практичних занять та 40 
годин самостійної робот студентів

Посилання на сайт
дистанційного
навчання
Консультації

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні принципи доказової 

медицини, теоретичні та методичні основи біостатистики, закономірності здоров’я 
населення, система охорони здоров’я, її організація та економіка.

«Соціальна медицина, громадське здоров’я» як навчальна дисципліна: 
грунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: історії медицини, 

інформатики, етики, гігієни та екології, епідеміології, соціології та медичної 
соціології, основ економічних теорій;

закладає основи вивчення організації лікувально-діагностичного процесу, а 
також оцінки його обсягу та якості при вивченні клінічних дисциплін;

забезпечує вивчення правових і організаційних засад галузі охорони здоров’я;
' сприяє формуванню профілактичного напряму діяльності майбутніх лікарів з 

урахуванням можливого впливу на здоров’я населення чинників різного походження, 
оцінки ризику при розробці комплексних медико-соціальних заходів у взаємодії з 
системою громадського здоров’я;

сприяє формуванню економічного світогляду та основних компетентніших 
характеристик щодо методології економічного аналізу діяльності медичних закладів в 
сучасних умовах.

3. МЕТА ВИВЧЕНННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське 
здоров’я» є 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
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доказової медицини рекомендацій з попередження і усунення шкідливого впливу 
чинників на здоров’я та з удосконалення організації медичної допомоги населенню і 
сис і є\ш громалеького здоров’я.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Соціальна медицина, 
громадське здоров’я» є:

: засвоєння теоретичних основ біостатистики; 
опанування сучасних принципів доказової медицини;
ознайомлення з методиками визначення та аналізу основних біостатистичних 

показників та критеріїв;
засвоєння методичних та теоретичних основ формування статистичних 

сукупностей для їх подальшого адекватного аналізу;
засвоєння методів визначення, аналізу та оцінки основних показників 

популяційного здоров’я за окремими критеріями та у взаємозв’язку з чинниками, що 
на нього впливають;

засвоєння закономірностей і особливостей формування популяційного 
здоров’я;

засвоєння принципів розробки заходів задля збереження і зміцнення здоров’я 
населення та окремих його контингентів;

засвоєння теоретичних основ та правових засад системи охорони здоров’я, її 
функцій та. стратегічних напрямів розвитку;

засвоєння засад, напрямів, завдань системи громадського здоров’я; 
засвоєння основ організації медичної допомоги, принципів оцінки організації та 

якості надання різних видів медичної допомоги населенню в умовах реформування 
галузі охорони здоров’я;

формування знань з питання експертизи втрати працездатності, її видів, 
порядку організації та дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій 
експертизи втрати працездатності;

засвоєння принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на 
вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я;

опанування основ економічного аналізу діяльності медичного закладу; 
засвоєння принципів аналізу та оцінки фінансово-економічних показників 

господарської діяльності медичних закладів з метою раціонального використання 
наявних ресурсів;

формування знань з питань цінової політики, стратегічного та тактичного 
планування економічного розвитку медичного закладу;

ознайомлення з розробкою бізнес-плану підприємницької діяльності в системі 
охорони здоров’я.

Основними цілями навчальної дисципліни є:
оволодіння теоретичними основами, сучасними принципами доказової

медицини; ,
оволодіння теоретичними основами біостатистики;
визначення та аналіз основних біостатистичних показників та критеріїв;

; оволодіння методичними та теоретичними основами формування статистичних 
сукупностей для подальшого адекватного їх аналізу;

оцінювання результатів аналізу за окремими критеріями та у взаємозв’язку з 
чинниками, що на них впливають.



4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)
Розділяють 3 основні тини компетентностей, формуванню яких сприяє

дисципліна:
1. Інтегральна компетентність -  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.

2. Загальні компетентності:
здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 
здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя, 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії;
: навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 
бути сучасно навченим;

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
здатність до оцінювання основних показників здоров’я населення; 
здатність до оцінювання впливу соціально-економічних та біологічних 

детермінант на здоров’я, їх тенденцій у розрізі різних груп населення, визначення 
ризику;

здатність виявляти прояви нерівності щодо здоров’я, спричинені соціальними 
детермінантами, та розробляти відповідні заходи для їх скорочення;

здатність застосовувати основні поняття та концепції доказової медицини і 
біостатистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень; 

здатність до організації надання та інтеграції медичної допомоги населенню; 
здатність до забезпечення контролю за якістю наданих послуг охорони здоров’я 

на належному рівні;
здатність до планування та проведення заходів профілактики хвороб серед 

населення, у тому числі у співпраці з фахівцями громадського здоров’я;
здатність до розробки та впровадження систем моніторингу і оцінки 

ефективності інтервенцій профілактичних та діагностичних або скринінгових програм;
здатність до проведення аналізу діяльності системи охорони здоров’я, закладів, 

підрозділів чи фахівців охорони здоров’я;
здатність до проведення експертизи працездатності; 
здатність до обробки державної, соціальної та медичної інформації, 
здатність до здійснення адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері 

громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації;
здатність визначати пріоритети у сфері охорони здоров’я, проводити оцінку 

потреб, розробляти та впроваджувати, засновані на доказах стратегії та пропонувати 
науково; обґрунтовані заходи.



Матриця компетентностей
.V’ Компетентність Знання Уміння Комунікація

Автономія та 
відповідальність

' 1 1 2 3 4 5 6

' і.

Пр6ведення
єн і лей іоло гі ч 11 и х та
медико-
сТатист ичних
досліджень здоров’я
населення

Знання методів
епідеміологічних
(описових.
аналітичних) та
медико-статистичпих
досліджень.
Знання вимог до 
діагностичних тестів, 
що можуть бути 
застосовані для 
скринінгових 
досліджень.
Знання показників 
ризику та методик їх 
розрахунку

Володіти
стандартними
методиками
описових,
аналітичних
епідеміологічних та
медико-статистичних
досліджень.
Вміти розраховувати 
та оцінювати 
показники 
індивідуального та 
популяційного 
здоров’я, в динаміці 
та при співставленій 
з середньо 
стати ч 11 им и даі і им и.

Здатність 
формулювати 
висновки щодо стану 
здоров’я населення 
на підставі даних 
епідеміологічних та 
медико-статистичних 
досліджень.
Здатність 
взаємодіяти з 
фахівцями 
інформаційно- 
аналітичних 
підрозділів щодо 
отримання даних про 
стан здоров’я 
населення.

Відповідальність за 
обгрунтованість 
висновків щодо 
стану здоров’я 
населення

2..

Обробка медичної 
інформації.

Знання стандартних 
процедур, включаючи 
сучасні комп’ютерні 
інформаційні 
технології, щодо 
обробки медичної 
інформації.

Вміти визначати
джерело
знаходження
потрібної
інформації; уміння
проводити
статистичну обробку
матеріалу та аналіз
отриманої
інформації.

Здатність 
сформувати 
висновки на підставі 
аналізу та
статистичної обробки
отриманої
інформації.

Відповідальність за 
якісну та своєчасну 
обробку та аналізу 
статистичної 
інформації.

Оцінка впливу 
соціально- 
економічних та 
біологічних 
детермінант на стан 
здоров’я.

Знання соціально- 
економічних та 
біологічних 
детермінант, які 
впливають на здоров’я 
населення

Вміти оцінювати 
зв’язок та вплив 
соціально- 
економічних та 
біологічних чинників 
на здоров’я 
індивідуума, сім’ї, 
популяції здоров’я.

Здатність 
формулювати 
висновки щодо 
впливу соціально- 
економічних та 
біологічних чинників 
на здоров’я 
населення.

Відповідальність за 
обгрунтованість 
оцінок факторів 
ризику на здоров’я 
населення.

[: 4.

Проведення заходів 
щодо організації та 

• інтеграції надання 
медичної допомоги.

Знання про систему 
охорони здоров’я. 
Знання про види 
медичної допомоги та 
основні типи закладів 
охорони здоров'я.

Вміти організувати
власну роботу
та роботу в команді з
молодшим
персоналом або в
м іжл иснип л і і іарі і і й
команді:
визначати
раціональний
медичний маршрут
паціспта.

Здатність
взаємодіяти, в тому 
числі, інформаційно з 
колегами.

Відповідальність за 
обгрунтованість 
висновків щодо 
поліпшення 
організації, 
маршрутизації та 
забезпечення 
інтеграції медичної 
допомоги.

5.

Проведення заходів 
- щодо забезпечення 
якості та безпеки 
медичної допомоги.

Знання основних 
характеристик якості 
медичної допомоги. 
Знання основних 
складових поліпшення 
якості медичної 
допомоги, вимог до 
стандартизації 
медичної

Вміти здійснювати 
контроль якості 
медичйого 
обслуговування на 
підставі
статистичних даних, 
експертного 
оцінювання та даних 
соціологічних 
досліджень, 
визначати фактори, 
що перешкоджають

Здатність отримувати 
необхідну 
інформацію з 
визначених джерел. 
Здатність 
інформувати 
відповідних 
посадових осіб для 
забезпечення умов 
щодо

Відповідальність за 
обгрунтованість 
управлінських 
рішень на рівні 
лікаря, закладу, 
підрозділу щодо 
поліпшення якості 
медичної допомоги.

: 6.

Проведення
експертизи
працездатності.

Базові знання про 
медико-соціальну 
експертизу.
Знання основних 
нормативних 
документів, що 
регулюють 
встановлення виду, 
ступеню та тривалості

Вміти в 
змодельованій 
клініко- 
оргапізаційпій 
ситуації на підставі 
даних про 
захворювання та 
його перебіг 
визначити наявність

Здатність
організувати
взаємодію з
керівником
підрозділу,
лікарсько-
консультативною
комісією (ЛКК),
медико-соціальною

Відповідальність за
обгрунтованість
рішень щодо
медико-соціальпої
експертизи
працездатності



непрацездатності. 
Знання основних видів 
тимчасової 
непрацездатності та 
порядку її проведення.

та ступінь обмежень 
життєдіяльності, вид, 
ступінь та тривалість 
непрацездатності. 
Вміти оформляти 
відповідні 
документи, що 
засвідчують 
тимчасову 
непрацездатність.

експертною комісією 
(МСЕК) з питань 
експертизи 
працездатності.

7.

Проведення аналізу 
діяльності лікаря, 
підрозділу, закладу 
охорони здоров’я.

Знання основних 
показників, що 
характеризують 
діяльність основних 
типів закладів та 
підрозділів охорони 
здоров’я.
Знання основних 
медико-організаційних 
чинників, що 
впливають на 
діяльність лікаря 
підрозділу, закладу 
охорони здоров’я.

Вміти розраховувати 
та оцінювати основні 
показники діяльності 
лікаря, підрозділу, 
закладу медичної 
допомоги.
Вміти виявляти 
дефекти діяльності 
та причин їх 
формування;
Вміти
обґрунтовувати 
управлінські рішення 
щодо поліпшення 
діяльності лікаря та 
закладу охорони 
здоров'я.

Здатність отримувати 
інформацію з 
відповідних джерел 
щодо діяльності 
лікаря, підрозділу, 
закладу охорони 
здоров’я.

Відповідальність за 
обґрунтованість 
рішень щодо 
поліпшення 
діяльності лікаря, 
закладу/підрозділу 
охорони здоров'я.

8.

Проведення
профілактичних
заходів.

Знання принципів і 
методів пропаганди 
здорового способу 
життя.
Знання про стан 
здоров’я пацієнта і 
населення та принципів 
профілактики.

Вміти оцінити етап 
здоров'я пацієнтів та 
населення на ділянці 
обслуговування 
Вміти організувати 
пропаганду 
здорового способу 
життя. первинну 
профілактику 
захворювань та 
травм серед 
населення.

На підставі 
результатів аналізу 
стану здоровая 
населення, 
підготувати 
інформацію до 
місцевих органів 
управління та 
охорони здоров'я: 
щодо зміцнення 
здоров’я.

Нести
відповідальність за 
своєчасне та якісне 
проведення заходів 
щодо оцінки стану 
здоров’я 
контингентів 
населення, заходів 
щодо оздоровлення 
та покращення 
здоров’я, адвокації 
здорового способу 
життя, первинної 
профілактики.

9.

Ведення медичної 
документації

Знання системи 
офіційного 
документообігу в 
професійній роботі 
лікаря, включаючи 
сучасні комп’ютерні 
інформаційні 
технології.

Вміти визначати 
джерело та місце 
знаходження 
потрібної інформації 
в залежності від її 
типу.
Вміти обробляти 
інформацію та 
проводити аналіз 
отриманої 
інформації.

Здатність отримувати 
необхідну 
інформацію з 
визначеного джерела. 
Здатність 
сформувати 
висновки на підставі 
аналізу отриманої 
інформації.

Відповідальність за 
повноту та якість 
аналізу інформації 
та висновків на 
підставі її аналізу.

Виділяють 2 основних типи результатів навчання, формуванню яких сприяє 
навчальна дисципліна:

1. Інтегративні результати навчання:
отримання знань, навичок та набуття компетентностей з оцінки стану здоров’я 

населення та впливу на нього детермінант, оцінки ризику, а також розробки і 
впровадження профілактичних заходів, спрямованих на збереження, зміцнення 
здоров'я та соціального благополуччя населення;

отримання знань, навичок та набуття компетентностей з оцінки діяльності системи 
охорони здоров’я, закладів, підрозділів чи фахівців охорони здоров’я; виявлення та 
усунення негативних чинників впливу на їх роботу, а також розробки заходів з 
удосконалення організації та поліпшення діяльності фахівців та закладів охорони 
здоров’я.

2. Результати навчання для дисципліни для студента:



2.1. Знання:
визначення соціальної медицини, громадського здоров’я як навчальної дисципліни 

та її ролі в системі організації охорони здоров’я;
. теоретичні та методичні основи соціальної медицини та громадського здоров’я; 

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;
особливості трактування поняття «здоров’я», показники популяційного здоров’я; 
закономірності формування демографічної ситуації, її особливості в різних 

країнах;
складові медико-соціального значення захворюваності та методи її вивчення; 
класифікацію факторів ризику, оцінку їх можливого впливу на здоров’я населення; 
правові засади сучасної охорони здоров’я; 

і  основні принципи та види медичної допомоги населенню, особливості медичного 
забезпечення різних контингентів міського та сільського населення (жінок, дітей, 
робітників підприємств, осіб літнього віку);

організацію та зміст роботи медичних закладів і лікарів основних спеціальностей 
(сімейних, дільничних терапевтів та педіатрів, акушерів-гінекологів, геріатрів, лікарів 
медицини невідкладних станів, гігієністів тощо);

принципи обов’язкового та добровільного медичного страхування; 
особливості систем управління та складових частин процесу управління 
основні стратегічні та тактичні плани економічного розвитку медичного закладу; 
визначення стратегії маркетингу, яка забезпечить максимальне задоволення потреб 

населення в медичній допомозі;
визначення цінової політики, спрямованої на реалізацію стратегічних і 

оперативних завдань медичного закладу;
розробку бізнес-плану підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я; 
основні принципи визначення страхового внеску при добровільному медичному 

страхуванні;
принципи визначення оптимального методу оплати постачальників медичних

послуг; і
етапи проведення економічного аналізу діяльності медичних закладів та 

підприємств.
2.2. Вміння:
аналізувати та оцінювати стан здоров'я населення;
аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з 

використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій;
оцінювати вплив несприятливих чинників на стан здоров'я населення, 

(індивідуальне, сімейне, популяційне) в умовах медичного закладу за стандартними 
методиками, оцінювати ризик;

визначати пріоритети громадського здоров’я, проводити оцінку потреб, 
пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні стратегії;

планувати заходи профілактики захворювань серед населення для запобігання 
поширеності захворювань;



здійснювати адвокацію, комунікацію, та соціальну мобілізацію у сфері 
громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації;

аналізувати та оцінювати діяльність системи охорони здоров’я, її нормативно- і 
правове, фінансове, кадрове забезпечення;

проводити статистичний, економічний та фінансово-господарський аналіз 
ефективності діяльності закладів охорони здоров’я;

розробляти та планувати управлінські рішення, спрямовані на вдосконалення 
діяльності закладів охорони здоров’я;

організовувати надання медичних послуг, забезпечувати контроль за якістю 
наданих послуг на належному рівні;

складати стратегічні та тактичні плани економічного розвитку медичного закладу;
І складати бізнес-проекти у сфері охорони здоров’я;
; формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату 

аналізу певних суспільних та особистих потреб;
усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 

свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:
лекції - охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів 
дисципліни;

практичні заняття - передбачають детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та 
навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом 
сформульованих завдань та вирішення ситуаційних задач; а

. самостійна робота студентів - передбачає оволодіння студентом навчальним 
матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, 
вільний від обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх 
видів контролю. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним 
планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 
підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 
проведенні аудиторних занять;

консультації - проводяться з метою допомоги студентам розібратись та 
роз'яснити складні для самостійного осмислення питання, вирішити складні проблеми, 
які виникли при самостійному опрацюванні навчального матеріалу при підготовці до 
практичного заняття, підсумкового заняття або перед іспитом.

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні -  розповідь, 
пояснення, лекція, інструктаж; наочні -  демонстрація, ілюстрація; практичні -  
практична робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання використовуються 
методи:. ^ аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 
дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Методи навчання:
1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж).

■ 2, Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація).
' ■ ■ і і' :



3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 
е кс п е р и м е н ту, п ракти ки).

При проведенні навчального процесу також використовуються такі методи 
навчання:

пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає 
пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;

репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за
зразком; і

■ метод проблемного викладу, котрий полягає в тому, що викладач ставить 
проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими характеризується процес 
пізнання, при цьому завдання студентів полягає в контролюванні послідовності 
викладення матеріалу, суттєвості доказів, прогнозуванні наступних кроків викладача; 
цей метод реалізується шляхом навчання студентів на проблемних ситуаціях з метою 
успішної попередньої підготовки до майбутньої роботи в реальних умовах практичних 
лікувальних закладів;

частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння окремими 
елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює проблему, студенти
-  гіпотезу;

дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і проблемних завдань;

методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекції, 
самостійна робота, інструктаж, консультація);

методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (практичні 
заняття, контрольні завдання);

методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок.

Тематичний план лекцій
№

Г.

Назва теми
Кількість

годин
С оціальна м едиц и на та гром адське зд о р о в ’я як наука
Соціальна медицина та громадське здоров 'я як  наука та предмет викладання. Глобальні 
тенденції здоров 'я, сучасні виклики та загрози. Системи охорони здоров 'я: стратегічні 
напрями розвитку.

1

2.

Б іостатистика як м етод ологічн а  осн ова аналізу  та оц інки  зд о р о в ’я населення та систем и  
охорони зд о р о в ’я. О сн ови  до к азо в о ї м едицини
Методологія аналізу та оцінки популяційного здоров 'я. Визначення понять 
((біостатистика», «доказова медицина», «клінічна епідеміологія». Основні етапи розвит ку 
оіостатистики. Видатні вчені та їх внесок у  розвит ок біостатистики. Основні принципи  
доказової медицини. Тріада доказової медицини. Теорія і практика доказової медицини. 
Доказова м едицина та якіст ь проведення клінічних досліджень. Поняття про кінцеві 
результати. Доказова м едицина та якіст ь надання м едичної допомоги. Стандартизація 
медичної допомоги: клінічні протоколи, стандарти та рекомендації.

1

. 3 .

М етодичні основи  о р ган ізац ії статистичних досл ідж ень
М етодологічні основи, форми та способи статистичного спостереж ення та збору даних. 

' Точність спостереж ень.
1

4.

Типи даних. М етоди  збиран н я стати сти ч н ого  матеріалу
Типи даних, якісн і та кількісні дані. Використання різних шкал вимірювання: абсолютна, 
порядкова, інтервальна, відношень. М етоди збирання статистичного матеріалу: 
безпосередня реєстрація, викопіювання, опитування. Види опитувальників, їх 
характеристика. М аркетингові та соціологічні опитування, види запитань при 
анкетуванні, проблеми організації опитувань в охороні здоров 'я.

1

5.

О цінка в ірогідності результатів  досл ідж ення
Оцінка вірогідності от риманих результатів. Поняття про внутрішню та зовнішню  
валідність. Рівень значущ ост і статистичних критеріїв. Нульова та альтернативна  
гіпотези. Перевірка гіпотез. Середня похибка середньої та відносної величини, довірчий

1



інтервал. Оцінка вірогідност і різниці: t-критерій Cm 'юдента, мет одика розрахунку, його 
оцінка, типові помилки використання. Парні та множ инні порівняння. Критерій Н 'ю мена- 
Кейлса, критерій Т ’юкі. Точний критерій Фішера. Особливості використання 
це параметричних критеріїв: М анна-Уітні, Крускала-Уолліса.

6.
Х арактери стика та аналіз стати сти чни х  пом илок
Помилка 1-го та 11-го роду. Типові помилки на етапах проведення досліджень. Випадкова 
та систематична помітка

1

7.

Е підем іологічн і досл ідж ен н я  в охороні зд о р о в ’я. їх класиф ікація. Е м піричн і (описові та 
аналітичні) досл ідж ення
Класифікація епідеміологічних дослідж ень. Порівняльна характ еристика різних видів 
дослідження, оцінка ступеню доказовост і їх результатів. Ретроспективні та 
проспективні дослідж ення. Емпіричні дослідж ення (описові та аналітичні). Описова  
епідеміологія: опис окремого випадку та серії випадків. Аналітичні епідеміологічні 
дослідження. Когорт ні дослідж ення та дослідж ення випадок-контроль.

1

8.
Х арактери стика експ ери м ен тальн и х  дослідж ень. Рандом ізовані клінічні досл ідж енн я -  
«Золотий  стандарт»  п роведення досл ідж ень
Порядок проведення рандомізованих клінічних дослідж ень. «Золотий стандарт».

1

9.

С кринінгові тести: характеристи ка та основні вимоги. Поняття про чутливість та 
специфічність
Скринінг. Оцінка результ ат ів скринінгу. Вимоги до скринінгових тестів. Чутливість та 
специфічність скринінгового тесту. З в ’язок чутливості і специфічності. Поняття про 
ROC-аналіз. П рогност ичні чинники та чинники ризику. їх значення та мож ливост і 
використання. Визначення показників ризику в дослідж енні «випадок-контроль». 
Абсолютний, відносний та додатковий популяційний ризик: мет одика розрахунку та 
оцінка. Поняття про шанси в епідеміології. Визначення показника відношення шансів в 
когортному дослідж енні: мет одика розрахунку та оцінка.

1

10.

11.

П оняття про ф актори  ризику . П оказники  ф акторів  ризику
Показники ризику: абсолютний, відносний та додатковий популяційний ризик. Шанси. 1

О гляд сучасни х м етод ів  стати сти ч н ого  аналізу  (дисп ерсій н ий , багатоф акторн и й . 
кластерний)
Поняття про одно факторний дисперсійний аналіз (ANOVA) та багат офакторний аналіз 
(MANOVA). Аналіз виж ивання пацієнтів (методика К ат ана-М ейера). Поняття про 
кластерний аналіз.

1

12;

П рограм не заб езп еч ен н я  стати сти чни х  досл ідж ень (пакети  програм  стати сти ч н о ї обробки  
даних)
Огляд основних пакетів ст ат ист ичної обробки даних (Excel. Access. Statist ica. Stata. SPSS, 
SAS): переваги, недоліки, мож ливість доступу, проблеми опанування.

1

13.
Інф орм аційне забезпечен ня еп ідем іологічни х  та клін ічних досл ідж ень
М едична інформація: її складові, проблеми пошуку інформації. Бази даних літератури.
медичні бібліотеки. Узагальнення результатів клінічних досліджень.

1

14.
У загальнення результатів  стати сти чни х  дослідж ень. С истем атичні огляди  та м ета-аналіз 
Аналітичні огляди. Поняття про мета-дані. Систематичні огляди та мета-аналіз. 
Кокранівське співробітництво: історія створення та діяльність.

1

15.

М едична статистика, роль в аналізі зд о р о в ’я населення та діяльності систем и  охорони 
здоров'я
Медична статистика: теоретичні основи, предмет і зміст, завдання, розділи. Принципи  
побудови та діяльності м едико-ст ат иет ичної служ би України. Центр м едичної 
статистики. Інформаційні потоки в системі м едичної статистики.

1

16.
О бліково-зв ітна докум ен тац ія  .Е лектронний  докум ен тообіг
Обліково-звітна документація. Д іяльніст ь інформаційно-аналітичних відділів закладів 
охорони здоров ’я. Поняття про електронний документообіг в охороні здоров 'я.

1

17.
Бази даних про зд о р о в ’я населення
Бази даних про здоров ’я  населення (європейська та вітчизняна бази даних «Здоров ’я для 
всіх,»): дизайн, наповнення, мож ливості.

1

..18,

19:

20.

О рганізац ія та проведення стати сти чни х  дослідж ень в гром адськом у зд о р о в ’ї 
Науко.во-дослідна діяльність в громадському здоров 'їв  Україні та за кордоном.

1

В икористання зн ан ь  з б іостатисти ки  в повсякденній  практиці лікаря
Місце та роль біостатистики у  медичній освіті та робот і практикуючого лікаря.

1

П орядок п редставлен н я н аукови х робіт: оф орм лення, публікац ія , виступ , презентац ія  
Види наукових робіт  (тези, стаття, мет одичні рекомендації, монографія, підручник, 
дисертаційна робота). П орядок представлення наукових робіт: оформлення, публікація, 
виступ, презентація.

1

У сього годин за м одуль * 20



Тематичний план практичних занять
і

1
Назва теми Кількіеть

годин

1. :

О рган ізац ія  та  план уванн я стати сти чни х  дослідж ень
Теорія та поняття статистичного спостереж ення, етапи його проведення. 
Планування статист ичного дослідж ення. М ета та завдання дослідж ення. Дж ерела  
статистичної інформації. О б ’єкт дослідж ення, одиниця спостереж ення. Види 
дослідж ень за обсягом: вибіркові та суцільні. Поняття про генеральну та вибіркову 
сукупність. Вимоги до формування вибіркової сукупності. Види вибірки. Види 
дослідж ень за часом: одномоментні, динамічні (проспективні та ретроспективні).

2

"2. ;

С кладання п рограм  стати сти чни х  досл ідж ень
Програма статистичного спостереж ення. Макет реєст раційного знаку. Групування 
статистичних дат а, методи, значення. Види групувань, принципи побудови 
статистичних групувань та класифікацій. Співставлення статистичних групувань. 
Поняття про багатомірні класифікації. Кодування та шифрування даних. Програма  
розробки та зведення ст атистичного матеріалу. Статистичні таблиці, їх 
характеристика, види, правила побудови макет у таблиці. М етодичні основи читання 
та аналізу таблиць.

2

3 . ■

В ідносні величини. К лю чові правила йм овірності
Поняття про статистичні показники, їх види, форма представлення. Абсолютні 
дані, відносні величини, їх практичне значення. Види відносних величин (інтенсивні, 
екстенсивні, відносної інтенсивності, співвідношення, наочності), м ет одика їх 
розрахунку та м ет одичні основи застосування для аналізу даних. Поняття та види 
структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливост і їх аналізу. 
Ключові правила ймовірності.

2

4 .

Г раф ічні м етоди  аналізу
Гоафічні мет оди аналізу даних. Види діаграм (лінійні, стовпчикові, внутрішньо  
стовпчикові, секторні, радіальні, картограми та картодіаграми, правила їх побудови, 
коректність використання. Сучасні мет оди графічного зображення, інфографіка, 
анімація діаграм, інтерактивні діаграми.

2

5.

С ередні величини. В им ірю ван ня центральн о ї тенденції. П оказники  вар іац ії 
Середні величини в клінічних та епідеміологічних дослідж еннях, їх практичне 
значення. Елементи та характ еристики варіаційних рядів. Середні величини: їх види, 
методи розрахунку, особливості використання. Поняття варіації, її значення. 
Мінливість парамет рів сукупності, мет оди 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.

2

6.

М етод стан дарти зац ії
Проблеми співставлення статистичних показників в неоднорідних сукупностях. Види 
методів стандартизації: прямий, опосередкований, зворотній. Характ ерист ика  
етапів мет оду стандартизації. Ф ормулювання нульової гіпотези. Вибір та 
розрахунок стандарту. Розрахунок очікуваних чисел. Розрахунок стандартизованих 
показників. П еревірка нульової гіпотези, оцінка результатів. Практичне значення 
мет оду стандартизації.

2

■ 7.

П арам етричні м етоди  оц інки  в ірогідності
Вибіркове спостереж ення як  дж ерело статистичної інформації. Середня похибка 
середньої т а відносної величини, довірчий інтервал. Оцінка вірогідност і різниці: 1- 
критерій Ст 'юдента, мет одика розрахунку, його оцінка. Особливості використання 
на малих вибірках. Таблиця Ст ’юдента.

2

8.

Н епарам етричні м етоди  оц інки  в ірогідності
Обґрунтування випадків використання непараметричних мет одів оцінки. їх значення. 
Види порівнюваних сукупностей, їх характеристика. Аналіз та оцінка результат ів у  
п о в ’язаних сукупностях, критерій знаків, критерій Вілкоксона. Перевірка  
статистичної гіпот еза для незалеж них вибірок. Аналіз якісних ознак. Таблиці 
спряж еності. Критерій Хі-квадрат, його оцінка та практичне застосування.

2

9.

К ореляц ій н о-регресій ни й  аналіз
Вивчення зв 'язку м іж  кількісними змінними. Поняття про функціональний та 
кореляційний зв ’язок. Сила та напрям зв ’язку. Види коефіцієнтів кореляції.
Коефіцієнт лінійної, кореляції Пірсона, його оцінка, характеристика. Н епараметричні 
методи оцінки зв ’язку -  ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. Парні т а множ инні 
коефіцієнти кореляції. Регресійний аналіз, коефіцієнт регрес і'£ рівняння регресії. 
Використання регресійного аналізу для прогнозування.

2

10. ■
Ряди ди н ам іки  та їх  аналіз
Основні правила побудови та аналізу динамічних рядів при вивченні динаміки медико-

2



біологічних явищ. Рівні ряду. Види рядів динаміки: прості та складні, інтервальні та 
Моментні. Основні показники аналізу динамічних рядів: абсолютний приріст, темп 
росту/зниж ення, темп приросту. Основні прийоми обробки динамічного ряду з 
метою визначення тренду. Методи вирівнювання динамічних рядів: найменших 
квадратів: зм інної середньої, усереднення по лівій і правій стороні: збільшення 
інтервалів. Прогнозування на основі екст раполяції рядів динаміки.

1 1 . '

Д йзайн  еп ід ем іол огіч н и х  дослідж ень: вип адок-кон троль, когоргн і, рандом ізовані 
клінічні досл ідж енн я
Дизайн епідеміологічних і клінічних дослідж ень. Етика проведення дослідж ень. Види 
дизайну. Види контролю. Сліпота дослідж ення. Необхідний розм ір вибірки. Вибір 
об 'екту та одиниць дослідж ення. Крит ерії включення та виключення. Поняття 
рандом ізацїї та стратифікації.

2

12
Ф актори ризику. М етод и ка розрахун ку  показників  ризиків  та їх оц інка 
Фактори ризику. Показник віднош ення шансів. М етодика розрахунку та оцінка.

2

ІЗ.
С кринінг. М етод и ка оц ін ки  чутли вості та сп еци ф ічності скрин ін гови х  тестів .
Скринінг. Вимоги до скринінгових тестів. Чутливість та специфічність 
скринінгового тесту: мет одика розрахунку та оцінка.

2

14.

О снови  п ідготовки  н ауково ї п ублікац ії
Структура наукової робот и (мета, обсяг та методи, результати власних 
досліджень, висновки). Особливості оформлення наукових робіт  (представлення 
даних в таблицях, графічних зображ еннях). Правила оформлення посилань на 
дж ерела інформації, списку літератури.

2

15. П ідсум ковий м одульний  контроль 2
У сього годин за м одуль ЗО

Тематичний план самостійної роботи студентів
.№> Назва теми

Кількість
годин

1. Т еоретична п ідготовка до практи чн и х занять 28

~>
В иконання сам ост ій н о ї роботи  студен тів  «В тілення доказово ї м едицини  в 6
практичну д іяльн ість»

3: П ідготовка до п ідсум кового  контролю 6
У сього годин за м одуль 40

За начальною програмою не передбачається самостійне опанування студентами 
окремих: тем (зважаючи на широкий спектр тематики лекцій та практичних занять, 
значну кількість годин, особливо лекційних та складність матеріалу). Тому переважна 
кількість годин для самостійної роботи відведена на теоретичну підготовку до 
практичних занять.

Індивідуальні завдання для виконання самосійної роботи студентів:
.. 1. Материнська смертність як важливий показник здоров’я населення: основні 

причини та тенденції в Україні.
2. Сучасна характеристика інфекційної захворюваності населення України: 

основні тенденції та проблеми. ВІЛ і СНІД в Україні: сучасна ситуація, шляхи 
подолання проблем.

ЗІ Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я. Біотероризм.
4. Аналіз динаміки захворюваності на туберкульоз населення в Україні: основні 

тенденції та проблеми.
5. Сучасна характеристика захворюваності населення України на хвороби 

системи кровообігу: причини та наслідки сучасних тенденцій.
6. Сучасна характеристика захворюваності населення України на злоякісні 

новоутворення: причини та наслідки сучасних тенденцій.
7. Вживання тютюну, алкоголю та наркотиків*- соціальна та медична проблема 

суспільства: ситуація в Україні та шляхи її вирішення.



8. Аналіз динаміки захворюваності населення на цукровий діабет в Україні: 
основні тенденції та проблеми.

9 ;; іАналіз динаміки показників травматизму в Україні та країнах світу. 
Особливості та види травматизація дитячого та дорослого населення.

10. Стан здоров’я населення, що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС -  
сучасні тенденції.

: 11. Профілактика та міжсекторальне співробітництво в системі громадського 
здоров’я. :

12. Характеристика способу життя людини та його складових. Вплив способу 
життя, поведінкових чинників ризику на здоров’я населення України.

13. Характеристика стану довкілля та його складових. Вплив чинників довкілля 
на здоров’я населення України. Екологічне громадське здоров’я.

14. .Промоція здоров’я. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація) як 
складова частина медичної профілактики.

15. 7 квітня -  Всесвітній день здоров’я: гасло поточного року, заходи, що 
проводяться на відзначення Всесвітнього дня здоров’я в світі та Україні.

Виконання самостійної роботи студентів передбачає підготовку презентації на 
дану тему з обов’язковим виступом (захистом роботи) на практичному занятті.

6. СИСТЕМА ОЦІНУВАННЯ
Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань 

студентів для використання їх викладачем на практичному занятті як орієнтування у 
складності матеріалу. Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою 
визначення ступеня сприйняття нового навчального матеріалу.

Поточний контроль — контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення 
навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 
вивчається. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль 
теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки 
підготовленості студента до заняття. В процесі поточного контролю оцінюється 
самостійна робота студента щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння 
навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, 
дослідницької роботи тощо.

Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) відбувається 
но. завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування та/або усної 
співбесіди та/або виконання структурованих завдань. Тематичний контроль є 
показником якості вивчення тем розділів дисципліни та засвоєння студентами 
практичних навичок, а також пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, 
психологічних і організаційних якостей студентів. Проводиться на спеціально 
відведеному -  підсумковому -  занятті.

.П р о м іж н и й  контроль полягає в оцінці засвоєння студентами навчального 
матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних (семінарських) 
заняттях за певний період. Проводиться у формі семестрового заліку на останньому 
практичному (семінарському) занятті в семестрі.



ММ-і Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою 
оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на 
окремих його завершених етапах. Проводиться у формі заліку, диференційованого 
заліку;або іспиту з метою встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та 
глибиною, а також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час 
підсумкового контролю враховуються результати складання здачі усіх видів 
навчальної роботи згідно із структурою робочої програми.

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 
студенту виставляються оцінки за 4-х 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.

■;іі Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-х бальною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного 
(СА), округленого до двох знаків після коми.

Таблиця 1
Перерахунок середньої оцінки 

за поточну діяльність у багатобальну шкалу______
4-бальна

шкала
200-

бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-бальна 
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134

'і : 4.9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
' 4.87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132

■ : 4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4:8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 ' 191 4,24 170 3,72 149 3.2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4.72 . 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4.7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4.67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123

■ 4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4.57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4.-55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недостатньо

- -  4.52 181 3,99 160 3.47 139
4.5 180 3,97 159 3,45 138



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 модульного контролю.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 
іспиту, 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).

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 (іспит).

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКТС та за 
чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу СКТС, так і у 
національну шкалу оцінювання , але не навпаки (таблиця 2).

Таблиця 2
Перерахунок середньої оцінки 

за поточну діяльність у багатобальну шкалу_____ ___________
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
4.9! 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79

; 4.87 117 4,33 104 3.79 91 3,25 78
4,8.3 116 4,29 103 3.74 90 3.2 77

. ..14,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76«-А
•О-

.............І
1 114 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 О 72
4.58 110 4,04 97 3.49 84 Менше 3 Недостатньо
4.54 109 3,99 96 3,45 83
4.5 108 3,95 95 3,41 82



Критерії встановлення оцінки
М  ̂ і за традиційною 4-бальною і ЄКТС шкалою

Оцінка в балах Оцінка 
за національною 

шкалою

Оцінка 
за шкалою ЄКТС

180-200 Відмінно А
160-179 Добре В
150-159 С
130-149 Задовільно О
120-129 Е
50-119 Незадовільно РХ

І 0-49 Р

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.



Питання до підсумкового модульного контролю:
.. 1. Теорія та поняття статистичного спостереження, етапи його проведення. 

іИі;: •:! 2. Дизайн клінічних та епідеміологічних досліджень.
З/Джерела статистичної інформації.

; 4.: Групування статистичних даних.
5. Статистичні таблиці, їх характеристика, види, правила побудови.
6. Вибіркове спостереження як джерело статистичної інформації.
7. Види статистичного спостереження за часом та повнотою обліку,
8. Методи збирання статистичного матеріалу, 

л  ; 9. Абсолютні дані. Види відносних величин.
10. Ґрафічні методи аналізу даних. Види діаграм, правила їх побудови.

■ р 1 1. .Середні величини в клінічних та епідеміологічних дослідженнях, їх види, практичне
з н ач є н н я. м ето д и роз pax ун ку.

12. Поняття варіації, її значення. Мінливість параметрів сукупності, методи оцінки.
13. Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричний критерій оцінки

вірогідності Ст’юдента.
14.: Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки вірогідності. 

Поняття про пов’язані та незалежні сукупності.
1 5. Функціональний та кореляційний зв’язок. Види коефіцієнтів кореляції.
16. Регресійний аналіз, коефіцієнт регресії, рівняння регресії.
17. Методи стандартизації, етапи прямого методу стандартизації.
18. Основні правила побудови та аналізу динамічних рядів. Методи вирівнювання

динамічних, рядів, поняття про екстраполяцію та інтерполяцію.
19. Поняття про ризик в епідеміологічних дослідженнях. Основні фактори ризику, що 

впливають на здоров'я.
Ц '■; 20. Показники ризику, показник відношення шансів, методика розрахунку та оцінки.

21. Основні принципи та положення клінічної епідеміології. Ієрархія доказовості клінічних 
досліджень.

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

: 2.3. Скринінг. Основні характеристики скринінгових тестів. Специфічність та чутливість 
скринїнгового тесту.

24. Емпіричні та експериментальні епідеміологічні дослідження. «Золотий стандарт» 
досліджень.

25. Доказова медицина. Історія, основні положення, принципи, області застосування.
; 26. Типи даних. Поняття про шкали вимірювання.

27; Поняття про систематичні огляди та мета-аналіз. 
і 28. Предмет і завдання медичної статистики. Організація служби медичної статистики в 

Україні. Електронний документообіг.
; . 29. Завдання інформаційно-аналітичного відділу закладу охорони здоров’я. Поняття про 

облікову.та звітну документацію.
і 30. Основи підготовки наукової публікації

’ ■ . '1 , ‘ , 7. ПОЛІТИКА КУРСУ
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 

тран сфери ої )'и и с гем и (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково 
враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу. *



8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова (основна):
1. Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. - Вид. З 

-г Вінниця: «Нова книга», 2013. -  560 с.
2. Oxford Textbook o f Global Public Health, 6 edition. Edited by RogesDetels,

Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim and Chorh Chuan Tan. -  Oxford University 
Press, 2 0 1 7 . 1  728 p.

3. Medical Statistics at a Glance Text and Workbook. Aviva Petria, Caroline Sabin. -  
Wiley-Blackwell, 2013. -2 8 8  p.

Допоміжна:
1. Board Review in Preventive Medicine and Public Health. Gregory Schwaid. - 

ELSEVIER., 2 0 1 7 .-4 5 0  p.
.'!2. Donaldson's Essential Public Health, Fourth Edition. Liam J. Donaldson, Paul 
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