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1. Контактна інформація: 

Викладач:старший викладач Петрихін Валерій Петрович 

e-mail:petrihin.vp@ gmail.com 

кафедра: охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи 

адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24. 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и):5 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 10 

год., самостійна робота – 60 год., кількість кредитів ЄКТС – 3.  

Мета курсу:розвиток у майбутнього магістра стоматології наступних компетентностей:  

інтегральні: 

- Здатність розв’язувати у процесі навчання типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності лікаря-стоматолога із застосуванням положень, теорій та 

методів фундаментальних та клінічних медичних наук, в умовах комплексності та 

невизначеності; 

загальні: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

- 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. 

- 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, у т.ч. 

стоматологічної. 

- Здатність до проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки стоматологічної медичної 

допомоги. 

- Здатність до планування та проведення заходів профілактики хвороб серед населення, у т.ч. 

стоматологічних захворювань. 

- Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я. 

- Здатність до проведення експертизи працездатності. 

- Здатність до обробки державної, соціальної та медичної інформації. 



- Здатність визначати пріоритети у сфері охорони здоров’я, проводити оцінку потреб, розробляти 

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

 

 

Результати навчання дисципліни: 

- Аналізувати та оцінювати стан здоров`я населення, у т.ч. стоматологічного. 

- Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних 

підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 

- Планувати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання їх 

поширення. 

- Оцінювати вплив несприятливих чинників на стан здоров`я населення, у т.ч. на стоматологічне 

здоров’я (індивідуальне, сімейне, популяційне) в умовах закладу охорони здоров’я за стандартними 

методиками. 

- 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. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і пост реквізити): в межах третього 

(освітньо-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової програми).  

Зміст дисципліни: 90 годин, 33 теми: 

Тема 1.Соціальна медицина та громадське здоров'я як наука. Доказова медицина, її значення для 

практики охорони здоров’я. 

Тема 2.Методи дослідження в доказовій медицині. Дизайн та організація статистичного дослідження. 

Тема 3. Методи збирання статистичного матеріалу. Види опитувальників, методика складання. 

Тема 4. Відносні величини. Графічне зображення статистичних даних. 

Тема 5. Варіаційні ряди. Середні величини. 

Тема 6. Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності скринінгових тестів 

Тема 7. Аналіз динамічних рядів 

Тема 8. Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні критерії оцінки вірогідності 

отриманих результатів. 

Тема 9.Непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих результатів. 

Тема 10. Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз. 

Тема 11. Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та їх оцінка 

Тема 12. Здоров’я населення: методологія вивчення та особливості демографічних процесів. 

Тема 13. Методика обчислення та оцінка демографічних показників. 

Тема 14. Аналіз показників смертності немовлят. 

Тема 15. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та фізичний розвиток як показники 

здоров’я населення. 

Тема 16. Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та оцінка показників 

захворюваності. 

Тема 17. Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань. 

Тема 18. Системи охорони здоров’я. Основні характеристики та організація надання медичної 

допомоги. 

Тема 19. Первинна медична допомога на засадах сімейної медицини. 

Тема 20. Особливості медичного забезпечення сільського населення. 

Тема 21. Вторинна та третинна медична допомога населенню. 

Тема 22. Поняття якості та ефективності медичної допомоги, їх критерії. 

Тема 23. Екстрена медична допомога населенню. 

Тема 24. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та медичної допомоги дітям. 

Тема 25. Організація медичної допомоги людям літнього віку. Паліативна та хоспісна допомога. 



Тема 26. Надзвичайні ситуації в охороні здоров’я. 

Тема 27. Організація медичної експертизи втрати працездатності. 

Тема 28. Стійка втрата працездатності та показники інвалідності населення. 

Тема 29. Стоматологічне здоров’я населення та організація стоматологічної допомоги. 

Тема 30. Промоція стоматологічного здоров’я. Доказова профілактика стоматологічних захворювань.. 

Тема 31. Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах стоматологічного здоров’я.  

Тема 32. Організація стоматологічної допомоги населенню. Аналіз діяльності лікаря-стоматолога та 

стоматологічної поліклініки. 

Тема 33. Теоретичні основи управління. Закони, принципи та методи управління. 
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книга», 2013. – 560 с. 
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7. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: Практика, 1999. – 459 с. 

8. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2012. Курс на благополучие. – ВОЗ, 2013. – 190 с. 

9. Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2013 г. – ВОЗ, 2013. – 206 с. (режим доступу: 
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10. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань / В.М. Лехан, Ю.В. Вороненко, О.П. 

Максименко та ін. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2004.- 184 с. 

11. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ века. - ВОЗ, 2013. - 232с. 

12. Методи соціальної медицини / під ред. О.М. Очередько, О.Г. Процек. – Вінниця: Тезис, 2007. – 410 

с. 

13. Населення України. Демографічний щорічник. – К.: Держкомстат України. (режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua). 

14. Попченко Т.П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та 

фінансово-економічне забезпечення. – К. : НІСД, 2012. – 96 с. 

15. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. Ю.В.Вороненка. – Київ: 

“Здоров’я”, 2002. – 359 с. 

16. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня 

/Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. – Контраст, 2006. – 296 с. 

17. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров’я /За ред. Ю.В.Вороненка – К.: 2001. 

18. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных 

программ STATISTICA.–М.: Медиа Сфера, 2002.–312с. 

19. Соціальна медицина і організація охорони здоровя (для студентів стоматологічних факультетів 
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вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації. – Київ, Книга плюс, 2010. – 328 с. 

20. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. 

– М.: Медиа Сфера, 1998. – 352 с.  

21. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати 

діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – 

Київ, 2017. – 516 с. 

Інформаційні ресурси 

Европейская база данных «Здоровье для всех» (режим доступу: www.euro.who.int/ru/home). 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні 

консультації; дистанційне навчання. (залученням студентів до міжнародно визнаних курсів та освітніх 

ресурсів). 

Форма навчання: денна. 

Форми підсумкового контролю:.Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми, а також під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, 

які студент опрацьовує самостійно та вони не входять до структури  практичного заняття. Рекомендується 

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

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення дисципліни на останньому 

практичному занятті. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивченні дисципліни набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну. 

Засоби діагностики успішності навчання: написання тестових, ситуаційних, розрахунково-

аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії, питання для підсумкового 

контролю. 

Мова навчання: українська. 

 

Оцінювання: 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою та включати контроль теоретичної та 

практичної підготовки. Конкретні форми контролю з дисципліни визначаються в робочій навчальній програмі. 

Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює  80балів. 

Модульний підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту) – 200балів, 

в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 

80 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується єдина шкала, яка визначає фіксовані 

значення для максимально можливої (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно») та мінімально 

необхідної (60 балів, якщо поточні – «задовільно») кількості балів. До 110 максимальних балів можуть 

додаватись бали за індивідуальну роботу (СНТ, публікації та ін.) – не більше 10 балів 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. Конвертація проводиться перед 

підсумковим модульним контролем. 

Таблиця конвертації середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП 

Середня арифметична оцінка за 

п’ятибальною шкалою 
Бали ECTS 

Середня арифметична оцінка за 

п’ятибальною шкалою 
Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

http://www.euro.who.int/ru/home


4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

  3,0 60 

  



 Оцінювання дисципліни: 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, які виконали всі умови навчальної програми. 

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як сума балів за поточну навчальну 

діяльність,  балів підсумкового контролю  з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з  дисципліни 

студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни 

серед ВНЗ України тощо. 

Конвертація кількості балів з дисципліни  в оцінки за шкалами ECTS та 4-ри бальною 

(традиційною): 

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується в 4-ри бальну (традиційну) 

шкалу таким чином: 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-ри бальною 

шкалою 

Від 170 до 200 «5» 

Від 140 до 169 «4» 

Від 139 балів до 106 «3» 

Нижче 106 балів «2» 

 

 

 

3. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 
 


