
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 
Кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини

СИЛАБУС 
КУРСА ЗА ВИБОРОМ

Біостатистика та клінічна епідеміологія

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський) рівень 
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 Медицина

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри соціальної медицини 
та профілактичної медицини

Протокол № { від << ______2020 р.
Завідувач кафедри О-Ю. Михайленко

Київ 2020



1. Загальна інформація
Назва дисципліни Біостатистика та клінічна епідеміологія
Викладач (-і)
Контактний телефон викладача -

E-mail викладача
Формат дисципліни Виборча дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні принципи доказової медицини, 

теоретичні та методичні основи біостатистики.
М іждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрується з такими дисциплінами як

біофізика з курсом вищої математики, медична інформатика та комп’ютерні технології.__________
_____________________________3. 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.

______________________  4. Результати навчання (компетентності)______________________________
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.
В результаті вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 45
Лекції 10



Семінарські заняття 10
Самостійна робота 25

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірко вий

І 222 Медицина 221 Стоматологія 1 Вибірковий
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання, год. Вага
оцінки

Термін
виконанш

Тема 1. Поняття і роль біостатистики як основної 
складової системи доказової медицини..

Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 2. Методологічні основи організації 
статистичних досліджень в системі охорони 
здоров’я.

Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 3. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 
АНАЛІЗ. ФАКТОРИ РИЗИКУ.

Л 3 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ДУ

Тема 4. Клінічна епідеміологія. Сучасні принципи 
та правила проведення клінічних досліджень.

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ДУ

Тема 5. Інформаційне забезпечення 
епідеміологічних та клінічних досліджень. Роль 
офіційної статистики в аналізі здоров’я 
населення.

Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 1. Методологічні основи організації 
статистичних досліджень в системі охорони 
здоров’я.

СЗ 1 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальні
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 2. Методологічні основи організації 
статистичних досліджень в системі охорони 
здоров’я.

СЗ 2 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальні
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 3. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В 
ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 
АНАЛІЗ. ФАКТОРИ РИЗИКУ.

СЗЗ 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 4. Клінічна епідеміологія. Сучасні принципи 
та правила проведення клінічних досліджень.

СЗ 4 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальні
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Підсумковий контроль -  диф. залік ПК
1-7 Тести 

2 год.
20 Згідно

розкла
ду

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;



д) розв’язання типових задач з діагностики, надання меді 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставлякл 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться 
і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студек 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за пото1 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості б 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середи 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійн 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною робо' 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєнн 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового мо; 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну дія 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дифе

ячної допомоги, медичної

-  4, «задовільно» -  3, 
ъся у журналах обліку

у вигляді диф. заліку (усно

[т за поточну навчальну

т у  навчальну діяльність для 
алів проводиться на підставі 
шкалою під час вивчення 

ього арифметичного (СА),

а робота студентів, яка 
гою, оцінюється під час 
я тем, які виносяться лише 
іульного контролю, 
ільність у багатобальну 
ренційованим 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 Менше 3 Недостатньо
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 під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 2. Ш кала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).

Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль (диференційований залік) 
( Таблиця 2).

Вимоги до
підсумково
го
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою:



«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів).

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(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 і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
1. Базова література

1. Біостатистика / за заг. ред. В.Ф. Москаленка. -  К.: Книга плюс, 2009. -  184 с.
2. Соціальна медицина і організація охорони здоров'я (для студентів стоматологічних факультетів 

вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації) / за заг. ред. Москаленка 
В.Ф. -  К.: Книга плюс, 2010. -  328 с.

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. 
Москаленка. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. -  680 с.

4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / за ред. Ю.В. 
В ороненка-Т ернопіль: Укрмедкнига, 2001. -  316 с.

5. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / за ред. Ю.В. Вороненка. -  
К.: “Здоров’я”, 2002. -  359 с.

Старший викладач кафедри


