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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Біостатистика та клінічна епідеміологія
Викладач (-і)
Контактний телефон викладача
E-mail викладача
Формат дисципліни Вибіркова дисципліна
Обсяг дисципліни 75
Посилання на сайт дистанційного 
навчання
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
П редм етом  вивчення навчальної дисципліни є сучасні принципи доказової 

медицини, теоретичні та  методичні основи біостатистики.
М іж дисциплінарні зв ’язки: навчальна дисципліна інтегрується з такими 

дисциплінами як біоф ізика з курсом вищ ої математики, м едична інформатика та 
ком п’ютерні технології.____________________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. М етою  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. О сновними 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 м етодичних та теоретичних основ формування статистичних сукупностей для 
подальш ого адекватного їх аналізу;
- засвоєння принципів аналізу та оцінки результатів за окремими критеріями та у 
взаєм озв’язку з чинниками, що на них впливають.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-проф есійної 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 дослідж ення;
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 дослідж ення, планування експерименту; 
визначати необхідні методи статистичної обробки даних дослідж ень; 
обчислю вати статистичні показники, параметри статистичних сукупностей; 
запобігати, діагностувати та виправляти статистичні помилки; 
визначати м етоди графічного зображ ення результатів статистичного аналізу; 
оціню вати та аналізувати статистичні показники та параметри статистичних 

сукупностей;
використовувати прикладні методи біостатистики для аналізу даних; 
визначати стратегії пош уку медичної інформації; організацію  та проведення мета- 

аналізу;__________________________________________________________________________________



розробляти плани статистичного аналізу діяльності медичного закладу. 
Студентам реком ендується вести протоколи виконаних завдань.

>
5. Організація вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 0
Семінарські заняття 20
Самостійна робота 70

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

4 221 Стоматологія 7 Вибіркова
Тематика курсу

Тема, план
Форма
занятт
я

Літе
рату
ра

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня

Змістовний модуль 1
Тема 1. П оняття і роль  

біостатистики як основної складової 
системи док азової м едицини.

Л 1 1,2,6 
11

Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 2. М етодологічні основи  
організації статистичних дослідж ень в 
системі охорони здоров’я.

Л 2 1,2,6
11

Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 3. Е підем іологічні дослідж ення в 
охороні здоров’я, їх характеристика та 
аналіз. Ф актори ризику.

Л 3 1,2,6,
11

Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 4. К лінічна епідеміологія. 
Сучасні принципи та правила  
проведення клінічних дослідж ень.

Л 4 1,2,6, 
11

Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 5. П ланування та організація  
проведення статистичних дослідж ень.

Л 5 1,2,6 
11

Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 6. Інф орм аційне забезпечення  
епідеміологічних та клінічних  
дослідж ень. Роль оф іц ійної статистики в 
аналізі здоров’я населення.

С3 6 1,2,6
11

Робота на 
парах 

(індивідуаль 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 7. В ідносні величини  
(статистичні коеф іцієнти). Граф ічні 
методи аналізу.

СЗ 7 1,2,3
6,11

Робота на 
парах

(індивідуаль 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 8. Х арактеристика та аналіз 
статистичної сукупності. Середні 
величини та показники варіації.

СЗ 8 1,2,3
5,6,
11

Робота на 
парах 

(індивідуаль 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 9. М етод стандартизації. СЗ 9 1,2,3
4,6,
1 1

Робота на 
парах 

(індивідуаль 
ні завдання) 

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Підсумковий контроль „Основи біоетики та 
біобезпеки “ -  ЗАЛПС.

ПК
1-11 Тести 

2 год.
20 Згідно

розкла
ДУ



6. С истема оціню вання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня 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 завершуються заліком)

бальна
икала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальш
шкалї

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

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

складає 200 балів,

Вимоги до 
підсумков 
ого
тестового
контролю

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 занятгі.

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

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 (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 завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.____________________________________

8. Рекомендована література
Базова література

1.
2 .

3.

4.

5.

Біостатистика / за заг. ред. В.Ф. М оскаленка. -  К.: Книга плюс, 2009. -  184 с. 
Соціальна м едицина і організація охорони здоров'я (для студентів стоматологічних 
ф акультетів вищ их медичних навчальних закладів У країни IV рівня акредитації) / за 
заг. ред. М оскаленка В.Ф. -  К.: Книга плю с, 2010. -  328 с.
Соціальна м едицина та організація охорони здоров'я / п ід заг. ред. Ю .В. Вороненка, 
В.Ф. М оскаленка. -  Тернопіль: У крмедкнига, 2000. -  680 с.
Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / 
за ред. Ю .В. В ороненка -  Тернопіль: У крмедкнига, 2001. - 3 1 6  с.
П осібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / за ред. 
Ю .В. Вороненка. -  К.: “Здоров’я” , 2002. -  359 с.

5.
6 .

Д опом іж на література
Громадське здоров’я / за ред. В.Ф. М оскаленка. -  Вінниця, «Нова книга». -  2012. -  560 
с.
Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию. -  Таллинн, 1996. -  122 
с.
Власов В.В. В ведение в доказательную  медицину. -  М.: М едиа Сфера, 2001. -  392 с. 
Герасимов А.Н. М едицинская статистика. -  М.: ООО «М едицинское
инф ормационное агентство», 2007. -  480 с.
Гланц С. М едико-биологическая статистика. -  М.: П рактика, 1999. -  459 с.
Зайцев В.М ., Л иф ляндский В.Г., М аринкин В.И. П рикладная медицинская



статистика. -  СПб.: ООО «И здательство Ф О ЛИ А Н Т», 2003. -  432 с.
7. Л акин Г.Ф . Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. Вузов -  4-е изд., перераб. и 

доп. -  М.: Высш. шк., 1990. -  352 с.
8. Л ехан В.М ., Вороненко Ю .В. та  ін. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних 

захворю вань (для ВМ Н З III - IV рівнів акредитації). -  Д ніпропетровськ, Київ, 2004.
9. Общая теория статистики: У чебник / П од ред. чл.-корр. РА Н И.И. Елисеевой. -  4-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: Ф инансы и Статистика, 2000. -  480 с.
10. Основи епідеміології: Вступ до прикладної епідеміології та б іостати сти ки ,/ наук, 

ред. пер. Солоненко І. -  K.: Основи, 1997. -  501 с.
11. Основи доказової м едицини / за редакцією  М.П. Скакун. -  Тернопіль: У крмедкнига, 

2 0 0 5 .- 2 4 4  с.
12. Реброва О.Ю . Статистический анализ м едицинских данных. П рименение пакета 

прикладных программ STA TISTICA. -  М.: М едиа Сфера, 2002. -  312 с.
13. Сергиенко В.П ., Бондарева И.Б. М атематическая статистика в клинических 

исследованиях. -  М.: ГЭО ТА Р-М ЕД, 2001. - 2 5 6  с.
14. Теория статистики: У чебник / Под ред. проф. P.A. Ш мойловой. -  3-є изд., перераб. -  

М.: Ф инансы и статистика, 2001. -  560 с.
15. Ф летчер Р., Ф летчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы 

доказательной медицины. -  М.: М едиа Сфера, 1998. -  352 с.


