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1. Загальна інформація
Назва дисципліни «Соціальна м едицина, гром адське здоров’я», 

модуль 2 «Громадське здоров’я»_____________
Викладач (-і) К руш инська З.Г.
Контактний телефон викладача 098-677-81-55
E-mail викладача sofi_7 5 @ bigm ir.net
Формат дисципліни Н орм ативна/вибіркова
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації

2. Анотація дисципліни
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, гром адське здоров’я» як навчальна дисципліна:

- ґрунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: історії м едицини, інформатики, 
етики, гігієни та  екології, епідеміології, соціології та  м едичної соціології, основ економічних теорій;

- закладає основи вивчення організації л ікувально-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  проф ілактичного напряму діяльності м айбутніх лікарів з урахуванням 

можливого впливу на зд оров’я населення чинників різного походж ення, оцінки ризику при розробці 
комплексних медико-соціальних заходів у взаємодії з системою  гром адського здоров’я;

сприяє ф ормуванню  економ ічного світогляду та основних ком петентнісних характеристик
щодо методології економ ічного аналізу діяльності м едичних закладів в сучасних умовах.______________

_______________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни_______________________________
Мета вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»:

М етою вивчення навчальної дисципліни «С оціальна медицина, громадське здоров’я» є 
оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей щ одо дослідж ення, аналізу 
та  оцінки показників здоров’я населення, організації, ресурсного забезпечення та діяльності системи 
охорони здоров’я, розробки з позицій доказової медицини реком ендацій з попередж ення і усунення 
ш кідливого впливу чинників на здоров’я та  з удосконалення організації медичної допомоги 
населенню  і системи гром адського здоров’я.

Завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності»: 
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._______________
________________________________ 4. Результати навчання (компетентності)________________________________

В результаті вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:
ЗНАТИ:

> Знання методів епідеміологічних (описових, аналітичних) та медико-статистичних досліджень.
> Знання вимог до діагностичних тестів, що можуть бути застосовані для скринінгових досліджень.
>  Знання показників ризику та методик їх розрахунку принципи, методи та засоби забезпечення безпечної 

життєдіяльності;
>  Знання стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, щодо обробки 

медичної інформації.
> Знання соціально-економічних та біологічних детермінант, які впливають на здоров’я населення

УМІТИ:
Оцінювати взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів.
Передбачити негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини.
Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.
Вирізняти взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих небезпечних факторів.
Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини.
Розпізнавати типові моделі психологічних реакцій організму в екстремальних ситуаціях.
Застосувати традиційні і нетрадиційні методики оздоровлення організму.
Володіти методиками кількісного та якісного визначення забруднення харчових продуктів і води.
Володіти методиками зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
>  Володіти стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-статистичних 
досліджень.
>  Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного здоров’я, в динаміці та
при співставленні з середньо статичними даними.
>  Вміти визначати джерело знаходження потрібної інформації; уміння проводити статистичну обробку 
матеріалу та аналіз отриманої інформації.
>  Вміти оцінювати зв’язок та вплив соціально-економічних та біологічних чинників на здоров’я
індивідуума, сім’ї, популяції______________________________________________________________________________

_____________________________5. Організація вивчення навчальної дисципліни_____________________________
___________________________________ _________ Обсяг курсу_____________________________________________
Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Семінарські заняття 20
Самостійна робота 60

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

10 221 Стоматологія Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура Завдання, год. Вага

оцінки
Термін

виконання
Громадське здоров’я, функції та послуги 
Громадське здоров 'я як наука та предмет викладання. 
Основні терміни та визначення, історія створення 
системи громадського здоров ’я. Основні оперативні 
функції громадського здоров’я. Основні послуги 
громадського здоров'я. Сучасний розвиток системи 
громадського здоров’я  в Україні і світі. Інфраструктура 
громадського здоров'я.____________________________________________________________________________

Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Здоров’я населення: основні детермінанти 
Цільові підходи до визначення поняття «здоров’я»: 
загально філософський, індивідуальний теоретичний, 
індивідуальний практичний, популяційний. Здоров’я 
населення як умовне статистичне поняття. Методи 
вивчення здоров’я. Показники здоров’я населення: 
демографічні (народжуваність, смертність, середня 
очікувана тривалість життя); фізичного розвитку; 
захворюваності; інвалідності. Провідні групи чинників, іцо 
впливають на здоров ’я населення: рівень і спосіб життя 
людей, стан навколишнього середовища, біологічні_________________

Л 2 1-4,7
Реферат

15
Згідно

розкладу



чинники, доступність і якість медичної допомоги. 
Особливості здоров 'я різних статевовікових, професійних 
груп населення. Стратегії громадського здоров’я щодо 
збереження здоров ’я.
Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. 
Демографія як наука. Дж ерела інформації. Динаміка  
чисельності та складу населення в різних регіонах світу, 
країнах і в Україні. Статевий та віковий склад населення. 
Природний рух населення. Народжуваність, показники та 
чинники, що впливають на народжуваність. Сучасні 
тенденції та регіональні особливості народжуваності в 
Україні та світі. Загальна смертність, її провідні причини 
в різних регіонах, окремих країнах і в Україні, 
статевовікові та територіальні особливості.
Смертність немовлят (малюкова смертність). Значення 
показника для оцінки стану здоров ’я населення, рівня 
соціально-економічного благополуччя та розвитку 
суспільства. Провідні причини смертності немовлят. 
Середня очікувана тривалість життя, визначення 
поняття. Методика визначення показника, його динаміка 
в різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні.

Л З 1-4,7
Реферат 15 Згідно

розкладу

Захворюваність населення як медико-соціальна проблема 
Поняття про захворюваність, мета її 
вивчення,особливості в Україні та світі. Медико- 
соціальне значення захворюваності як провідної причини 
тимчасової та стійкої втрати працездатності, 
смертності. Вплив захворюваності на потреби населення 
в забезпеченні медичною допомогою, на здоров ’я 
майбутніх поколінь. Економічні витрати, пов'язані з 
захворюваністю, в т. ч. з захворюваністю на соціально 
значущі та небезпечні хвороби. Методи вивчення 
захворюваності, можливості застосування окремих 
методів, їх переваги та недоліки. Чинники, що впливають 
на повноту даних про захворюваність в залежності від 
методів її вивчення. Міжнародна статистична 
класифікація хвороб, травм і причин смерті, принципи її 
побудови та значення. Види захворюваності, які 
вивчаються в Україні. Відмінності в показниках 
захворюваності міського та сільського населення, різних 
вікових і статевих груп. Інвалідність, як показник 
здоров’я населення, їїмедико-соціальнезначення.

Л 4 1-4,7
Реферат 15 Згідно

розкладу

Профілактика та міжсекторальне співробітництво в 
системі громадського здоров’я 
Профілактика в системі громадського здоров’я: 
популяційна, групова, індивідуальна. Первинна, вторинна 
та третинна профілактика. Промоція здоров’я, як  
профілактичний напрямок діяльності системи охорони 
здоров’я. Міжнародні програми щодо забезпечення 
профілактичної діяльності системи охорони здоров 'я. 
Цільові профілактичні програми боротьби з найбільш 
соціально значущими захворюваннями: ішемічна хвороба 
серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, 
туберкульоз, злоякісні новоутворення. Роль 
міжсекторального співробітництва в підвищенні 
ефективності та дієвості профілактичних заходів.

Л 5 1-4,7 Реферат *15 Згідно
розкладу

Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя 
населення
Система епіднагляду за хворобами. Моніторинг 
захворюваності і поширеності хвороб. Реєстри 
інфекційних і неінфекційних захворювань. Моніторинг 
захворювань та показників здоров’я  матерів і дітей, 
психічного здоров’я, соціального здоров’я. Реєстри 
екологічно обумовлених захворювань,професійно 
обумовлених захворювань. Епіднагляд за травмами. 
Діагностування здоров’я місцевих громад, виявлення 
прогалин, нерівностей в здоров’ї, потреб для планування

СЗ 1 1-4,7

£

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу



дій.______________________________________________________________________________________________________________________

Методика вивчення та оцінка показників загальної 
захворюваності
Вивчення захворюваності за даними звертань по медичну 
допомогу. Методика визначення показників первинної 
захворюваності та поширеності захворювань, їх оцінка. 
Динаміка показників загальної та первинної 
захворюваності, регіональні особливості.____________________________________

СЗ 2 1-4,7
Робота на парах 

(інд. завдання)
2 год.

20 Згідно
розкладу

Методика вивчення та оцінка показників захворюваності 
на найважливіші соціально значущі захворювання 
Хвороби системи кровообігу, онкологічні, нервово-психічні 
захворювання, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ- 
інфекція/СНІД, травматизм, алкоголізм, наркоманії та 
токсикоманії як  медико-соціальні проблеми.________________________________

сзз 1-4,7
Робота на парах 

(інд.завдання)
2 год.

20 Згідно
розкладу

Провідні чинники, що впливають на поширеність 
захворювань. Динаміка основних показників. Травматизм, 
як медико-соціальна проблема, види травматизму, облік 
випадків, динаміка показників, вікові та статеві 
особливості в регіонах світу і в Україні._______________________________________

СЗ 4 1-4,7
Робота на парах 

(інд.завдання)
2 год.

20
Згідно

розкладу

Підсумковий контроль -  залік. ПК 1-7 Тести 
2 год. 20 Згідно

розкладу
6. Система оцінювання курсу

Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 
діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки). 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. ПМК не 
проводиться.
Таблиця. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

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
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 з,з 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 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, мінімальна кількість балів
120 білів.

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, виявив 
достатнє знання навчального матеріалу, виконав передбачені програмою завдання, показав стійкі знання з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення у ході подальшого навчання._____________________________



Оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного програмного 
матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не володіє навичками 
самостійної роботи.

Оцінювання індивідуальних завдань студента 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові 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.

Оцінювання самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під 

час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні курсу -  120. Максимальна кількість 

балів, яку може набрати студент за поточну успішність при вивченні даної дисципліни -  200.____________
Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-5 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
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 
(СКТС) 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^ддання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу
Старш ий викладач каф едри Круш инська З.Г.


