
 



1. Загальна інформація про викладача 

Різник Ольга Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, 066-306-81- 

66, Reznikola@gmail.com 

 
Кафедра: соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та 

фармацевтичного права Запорізького державного медичного університету. 

 
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Маяковського 26, Запорізький державний 

медичний університет. 

 
2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів: 

 
 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 
Кількість кредитів 

3 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
Нормативна 

Напрям підготовки: 

Спеціальність 224 

«Технології медичної 

діагностики та лікування» 

Модулів 1 Рік підготовки: 

3 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

5 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 

студента – 60 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції 

20 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: модульний 

контроль 

Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год. 

 
3. Семестр: 5 

 
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Перелік дисциплін та понять, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»: 

біоетика, медична статистика, громадське здоров’я, епідеміологія, в т.ч. 

клінічна епідеміологія, гігієна та екологія регіональна економіка, національна 
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економіка, управління людськими ресурсами, фінанси, гроші і кредит, бізнес 

– план, маркетинг. 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими 

знання, здобуті при вивченні «Соціальна медицина, громадське здоров’я та 

основи доказової медицини»: біостатистика, громадське здоров’я, соціальна 

медицина. 

 
5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

 
Дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи 

доказової медицини» розрахована для вивчення студентами II курсу ІІ 

медичного факультету, спеціальність «Технології медичної діагностики та 

лікування». Призначенням вивчення навчальної дисципліни є методи 

дослідження популяційного здоров'я населення та організація діяльності 

медичних закладів, що надають первину, вторинну та третинну медичну 

допомого міському та сільському населенню, ефективність та економічні 

відносини в галузі охорони здоров'я. 

 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної 

дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової 

медицини» є оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття 

компетенцій щодо дослідження, аналізу та оцінки показників здоров’я 

населення, організації, ресурсного забезпечення та діяльності системи 

охорони здоров’я, розробки з позицій доказової медицини рекомендацій з 

попередження і усунення шкідливого впливу чинників та з удосконалення 

медичної допомоги населенню, у т.ч.стоматологічної. 

 
5.3 Завдання вивчення дисципліни: Основними завданнями навчальної 

дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової 

медицини» є: 

- вивчення та оцінка показників здоров’я населення, у т.ч. стоматологічного, 

впливу на нього медико-соціальних, економічних, екологічних чинників, умов 

і способу життя; 

- вивчення системи охорони здоров’я, організації різних видівмедичної 

допомоги, у т.ч. стоматологічної, забезпечення її доступності та якості; 

- вивчення і засвоєння основних понять та концепції доказової медицини і 

біостатистики; 

- вивчення системи громадського здоров’я, її функцій, структури; 



- розробка науково обґрунтованих рекомендацій з попередження та 

усунення несприятливих соціально-економічних та екологічних чинників і 

умов на здоров’я населення, 

- обґрунтування оздоровчих заходів для підвищення рівня здоров’я 

населення, промоція стоматологічного здоров’я; 

- розробка заходів з підвищення якості медичної допомоги, у т.ч. 

стоматологічної. 

 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна. 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

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 громадянсько 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. 

 
5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни 

складається з 1 модуля: 3 кредити, загальна кількість годин - 90.(лекцій – 20, 

практичних занять – 10, СРС – 60); 

План вивчення навчальної дисципліни: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ECTS. 

 
Тема 1. Соціальна медицина та громадське здоров'я як наука. Доказова 

медицина, її значення для практики охорони здоров’я. 

Соціальна медицина та громадське здоров’я – наука, яка вивчає 

закономірності громадського здоров’я та систему його охорони. Історія 

розвитку та методи соціальної медицини: статистичні, демографічні, 

історичні, експериментальні, епідеміологічні, економічні, соціологічні, методи 

експертних оцінок, моделювання, прогнозування. Значення соціальної 

медицини для формування охорони здоров’я. 

Теорія і практика доказової медицини, основі принципи доказової 

медицини. Поняття про клінічну епідеміологію. Класифікація 

епідеміологічних досліджень. Доказова медицина та якість проведення 

клінічних досліджень. 

Біостатистика як основна складова системи доказової медицини. Основні 

етапи розвитку біостатистики. 

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

статистичного дослідження. 

Організація та етапи статистичного дослідження. Програми 

статистичного дослідження. Мета та план статистичного дослідження. 

Джерела статистичної інформації. Методи статистичних досліджень за часом 

та ступенем охоплення. Методи збирання статистичної інформації. Поняття 



про вибіркове дослідження. Об’єкт та одиниця спостереження. Види 

групувань. Види, правила побудови та заповнення статистичних таблиць. 

 
Тема 3. Методи збирання статистичного матеріалу. Види опитувальників, 

методика складання. 

Методи безпосередньої реєстрації, викопіювання та опитування. Види 

опитувальників та методика їх складання. Види запитань. 

 
Тема 4. Відносні величини. Графічне зображення статистичних даних. 

Відносні величини (інтенсивні, екстенсивні, наочності, співвідношення). 

Визначення, методика обчислення, значення та застосування в діяльності 

лікаря-стоматолога. Графічні зображення медико- біологічних даних. 

 
Тема 5. Варіаційні ряди. Середні величини 

Варіаційні ряди, їх елементи, характеристики та параметри. Середні 

величини в діяльності лікаря, їх види, практичне значення, методи розрахунку. 

Поняття варіації, мінливість параметрів сукупності, методи оцінки. Середнє 

квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Поняття про закони розподілу, їх 

види, характеристики. 

 
Тема 6. Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності 

скринінгових тестів 

Скринінг: загальна схема та мета проведення. Оцінка результатів 

скринінгу. Вимоги до скринінгових тестів. Методика оцінки чутливості та 

специфічності скринінгових тестів. 

 
Тема 7. Аналіз динамічних рядів 

Види рядів динаміки. Основні правила побудови та аналізу динамічних 

рядів при вивченні динаміки медико-біологічних явищ. Основні показники 

аналізу динамічних рядів. Основні прийоми обробки динамічного ряду з 

метою визначення тренду. Інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки. 

 
Тема 8. Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні 

критерії оцінки вірогідності отриманих результатів. 

Методи оцінки вірогідності медико-біологічних досліджень 

(параметричні). Середня похибка середньої та відносної величини, довірчий 

інтервал. Оцінка вірогідності різниці: критерій Ст’юдента, методика 

розрахунку, його оцінка, типові помилки використання. 



Тема 9. Непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих 

результатів. 

Поняття про непараметричні методи оцінки достовірності статистичних 

даних. Взаємопов’язані та незалежні сукупності. Критерій Вілкоксона. 

Критерій відповідності Хі-квадрат. 

 
Тема 10. Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз. 

Метод стандартизації. Суть, значення та застосування методу для 

виявлення впливу різних чинників ризику на показники здоров'я населення 

та діяльності лікувально-профілактичних закладів. 

Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язків чинників і 

результативних ознак у медичних дослідженнях. 

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

оцінка 

Поняття про фактори ризику. Показники ризику, методика їх розрахунку 

та аналізу. Абсолютний, додатковий ризик. Відносний ризик, додатковий 

популяційний ризик. Відношення шансів. 

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

демографічних процесів. 

Цільові підходи до визначення поняття «здоров’я»: 

загальнофілософський, індивідуальний теоретичний, індивідуальний 

практичний, популяційний. Здоров’я населення як умовне статистичне 

поняття, його медичні показники: демографічні (народжуваність, смертність,  

середня очікувана тривалість життя); фізичного розвитку; захворюваності; 

інвалідності. Провідні групи чинників, які впливають на показники здоров’я: 

рівень і спосіб життя людей, стан навколишнього середовища, біологічні 

фактори, доступність і якість медичної допомоги. 

Предмет і зміст демографії. Значення демографічних даних для 

характеристики здоров'я населення та практики охорони здоров'я. Статика та 

динаміка населення. Переписи населення. Постаріння населення, його медико-

соціальне значення. Показники народжуваності, загальної смертності, 

природного приросту. Поняття про середню очікувану тривалість життя. 

Смертність немовлят (малюкова), її причини та динаміка. Неонатальна 

смертність, мертвонароджуваність, перинатальна смертність. 

 
Тема 13. Методика обчислення та оцінка демографічних показників. 



Предмет і зміст демографії. Чисельність та склад населення. Показники 

народжуваності, загальної смертності, природного приросту: методика 

розрахунку та аналіз. Поняття про середню очікувану тривалість життя. 

Документи, які використовуються для вивчення природного руху населення. 

 
Тема 14. Аналіз показників смертності немовлят. 

Показники смертності немовлят (малюкової): неонатальна, рання 

неонатальна, постнеонатальна смертність; мертвонароджуваність, 

перинатальна смертність. Методики визначення показників. Чинники, що 

впливають на формування рівнів малюкової смертності. 

 
Тема 15. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та 

фізичний розвиток як показники здоров’я населення. 

Поняття про захворюваність, мета її вивчення. Поняття про епідемічний 

та неепідемічний типи патології. Медико-соціальне значення захворюваності 

як провідної причини тимчасової та стійкої втрати працездатності. Вплив 

захворюваності на потреби забезпечення населення медичною допомогою, на 

здоров’я майбутніх поколінь. Методи вивчення захворюваності, можливості 

застосування окремих методів, їх переваги та недоліки. Міжнародна 

статистична класифікація хвороб, травм і причин смерті, принципи її побудови 

та значення. Види захворюваності, які вивчаються в Україні. Розбіжності 

захворюваності міського та сільського населення, різних вікових і статевих 

груп. 

Інвалідність населення. Методика вивчення та обчислення показників. 

Особливості інвалідності внаслідок стоматологічних захворювань. 

Фізичний розвиток як показник стану здоров'я. Роль лікаря-стоматолога 

у вивченні та оцінці біологічного і морфо-функціонального розвитку. 

 
Тема 16. Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення та 

оцінка показників захворюваності. 

Види захворюваності, методи вивчення захворюваності, їх переваги та 

недоліки. Облікові та звітні документи для вивчення захворюваності, правила 

їх заповнення. Міжнародна статистична класифікація хвороб. Характеристика 

захворюваності міського та сільського населення, різних вікових і статевих 

груп населення. 

Вивчення захворюваності за даними звертань по медичну допомогу. 

Загальна захворюваність: методика визначення показників первинної 

захворюваності та поширеності захворювань, їх оцінка, регіональні 

особливості та динаміка. 



Тема 17. Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань. 

Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань. Хвороби 

системи кровообігу, онкологічні, нервово-психічні захворювання, цукровий 

діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, травматизм, алкоголізм, наркоманії 

та токсикоманії як медико-соціальні проблеми. Провідні чинники, що 

впливають на ці захворювання. Динаміка основних показників. Значення 

комплексного підходу щодо зниження окремих видів захворюваності. 

 
Тема 18. Системи охорони здоров’я. Основні характеристики та 

організація надання медичної допомоги. 

Порівняльна характеристика систем охорони здоров’я в світі: державної, 

страхової, приватної, змішаної. Система охорони здоров'я в Україні. Зміст і 

напрямки реформування системи охорони здоров’я в сучасних умовах в 

Україні. 

Проблеми організації амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, швидкої 

та екстреної допомоги. Роль різних лікувально-профілактичних закладів та їх 

взаємодія в наданні первинної, вторинної та третинної допомоги. 

Особливості медичного забезпечення сільського населення. Етапи 

надання медичної допомоги сільському населенню. Проблема 

укомплектованості медичними працівниками закладів сільської лікарської 

дільниці. 

Особливості здоров’я жінок і дітей. Репродуктивне здоров’я, динаміка 

його основних показників. Заклади системи охорони материнства та 

дитинства. 

Поняття якості та ефективності медичної допомоги, їх критерії. 

Стандарти якості медичної допомоги та медичних технологій. Застосування 

клінічних протоколів. Стандарти якості в діяльності стоматологічних закладів. 

Значення ліцензування та акредитації медичних закладів для забезпечення 

належної якості медичної допомоги. 

 
Тема 19. Первинна медична допомога на засадах сімейної медицини. 

Сутність поняття «первинна медико-санітарна допомога» (ПМСД). 

Принципи організації ПМСД на засадах сімейної медицини. Роль сімейного 

лікаря (загальної практики) в забезпеченні медичних потреб населення. 

Моделі роботи сімейного лікаря. Роль лікаря-стоматолога (сімейного 

стоматолога) у функціонуванні інституту сімейної медицини. 

 
Тема 20. Особливості медичного забезпечення сільського населення. 



Етапи надання медичної допомоги сільському населенню. Структура та 

функції закладів сільської лікарської дільниці, центральної районної лікарні 

(ЦРЛ), обласної лікарні. Госпітальні округи. 

 
Тема 21. Вторинна та третинна медична допомога населенню. 

Система організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги міському та сільському 

населенню. Структура, штати та діяльність різних видів лікувально- 

профілактичних закладів, що надають населенню вторинну та третинну 

медичну допомогу. Оцінка ефективності організації надання допомоги різним 

контингентам населення. Заходи для поліпшення організації і діяльності 

медичних закладів другого та третього рівня надання медичної допомоги. 

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

Організація проведення експертної оцінки діяльності медичних закладів, 

їх підрозділів і медичних працівників. Методика визначення рівня якості 

лікування, моделей кінцевих результатів. Складові частини якості: структурна 

якість; якість технологій; якість результатів. Поняття про медичну, соціальну 

і економічну ефективність медичної допомоги. Інтегральний коефіцієнт 

ефективності. Стандарти якості медичної допомоги. Стандарти медичних 

технологій. Застосування клінічних протоколів. 

 
Тема 23. Екстрена медична допомога населенню. 

Організація служби екстреної медичної допомоги (ЕМД), її заклади. 

Центри екстреної медичної допомоги. Завдання станції (відділення) швидкої 

медичної допомоги (ШМД) та її функції. Організація ШМД у сільській 

місцевості. Взаємодія служби ШМД з різними медичними закладами. Пункти 

невідкладної медичної допомоги. 

 
Тема 24. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та медичної 

допомоги дітям. 

Завдання та зміст роботи жіночої консультації та пологового будинку, 

їх структурні підрозділи. Експертна оцінка організаційних елементів 

медичного забезпечення вагітних. Взаємодія між жіночими консультаціями, 

дитячими поліклініками, будинками дитини. 

Завдання та зміст роботи дитячої поліклініки та лікарні, структурні 

підрозділи. Профілактична та протиепідемічна робота дитячої поліклініки. 

Основна облікова документація   закладів   охорони   материнства   та 



дитинства. Методика обчислення та аналіз показників їх роботи. Заходи 

удосконалення діяльності закладів охорони материнства та дитинства. 

Перинатальні центри. 

 

 
Тема 25. Організація медичної допомоги людям літнього віку. Паліативна 

та хоспісна допомога. 

Оцінка стану здоров’я літніх людей, її особливості. Основні тенденції 

організації геріатричної допомоги в світі та Україні. Лікувально- 

профілактичні заклади (підрозділи) та інші заклади, що надають медико- 

соціальну допомогу літнім людям в Україні. Паліативна та хоспісна допомога. 

 
Тема 26. Надзвичайні ситуації в охороні здоров’я. 

Надзвичайні ситуації в охороні здоров’я. Медицина катастроф. Актуальні 

проблеми міжнародного здоров'я. Біотероризм як серйозний виклик та 

глобальна загроза міжнародному здоров’ю в XXI столітті. 

 
Тема 27. Організація медичної експертизи втрати працездатності. 

Завдання лікуючих лікарів при проведенні експертизи тимчасової втрати 

працездатності. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК): функції, склад, 

організація роботи. 

Причини тимчасової непрацездатності. Оформлення та порядок видачі 

листків непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової 

непрацездатності. 

 
Тема 28. Стійка втрата працездатності та показники інвалідності 

населення. 

Причини стійкої непрацездатності. Групи інвалідності. Медико- 

соціальні експертні комісії (МСЕК), їх види та функції. Методика вивчення та 

обчислення показників інвалідності населення. Структура інвалідності по 

причинах та групах. Динаміка інвалідності. Особливості інвалідності 

внаслідок стоматологічних захворювань. 

 

 
Тема 29. Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація в лабораторній 

діагностиці. 

 
Принципи, завдання та методи інформаційно-роз’яснювальної 



діяльності (адвокації) в лабораторній діагностиці. 

 
Тема 30. Організація служби лабораторної діагностики. 

Зміст і організація роботи лікарів-лаборантів в Україні. 

 
Тема 31. Теоретичні основи управління. Закони, принципи та методи 

управління. 

Теоретичні основи управління. Закони, принципи та методи управління. 

Особливості управління всистемі охорони здоров’я. Чинники, що впливають 

на ефективність управління охороною здоров’я: Роль менеджера всистемі 

охорони здоров’я. Організація управління системою охорони здоров’я в 

Україні. 

 

 
Теми лекцій 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1 Соціальна медицина та громадське здоров'я як наука. 

Доказова медицини, її значення для практики охорони 
здоров’я.Методи дослідження в доказовій медицині. 

2 

2 Відносні величини. Графічне зображення статистичних 
даних. 

2 

3 Варіаційні ряди. Середні величини. Аналіз динамічних рядів. 2 

4 Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні 

танепараметричнікритерії оцінки вірогідності отриманих 

результатів. Кореляційно-регресійний аналіз. 

2 

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

2 

6 Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та 

фізичний розвиток як показники здоров’я населення. Медико- 

соціальні аспекти найважливіших захворювань. 

2 

7 Системи охорони здоров’я. Основні характеристики та 

організація надання медичної допомоги. 

2 

8 Первинна медична допомога на засадах сімейної медицини. 

Вторинна та третинна медична допомога населенню.Екстрена 
медична допомога населенню. 

2 

9 Теоретичні основи управління. Закони, принципи та методи 

управління. 

2 

10 Організація службт лабораторної діагностики. 2 

Усього годин 20 

 
Теми практичних занять: 



№ Назва теми Кількість 

годин 

 

1 

Методика обчислення та оцінка демографічних показників. 1 

Методика вивчення захворюваності населення. Обчислення 

та оцінка показників захворюваності. 

1 

2 Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та медичної 
допомоги дітям. 

2 

3 Організація медичної експертизи втрати працездатності. 2 

4 Організація стоматологічної допомоги населенню. Аналіз 

діяльності лікаря-стоматолога та стоматологічної поліклініки. 

2 

5 Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та 

їх оцінка. 

1 

Підсумковий модульний контроль. 1 

Усього годин 10 

 

Самостійна робота студента: 
 
 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1 Соціальна медицина та громадське здоров'я як наука. 

Доказова медицина, її значення для практики охорони 

здоров’я. 

 

1 

2 Методи дослідження в доказовій медицині. Дизайн та 

організація статистичного дослідження. 
1 

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

3 

4 Варіаційні ряди. Середні величини. 2 

5 Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності 
скринінгових тестів. 

2 

6 Аналіз динамічних рядів. 2 

7 Оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні 
критерії оцінки вірогідності отриманих результатів. 

1 

8 Непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих 
результатів. 

2,5 

9 Метод стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз. 1,5 

10 Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та 
їх оцінка. 

2 

11 Методика обчислення та оцінка демографічних показників. 1 

12 Аналіз показників смертності немовлят. 3 

13 Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та 
фізичний розвиток як показники здоров’я населення. 

1 

14 Медико-соціальні аспекти найважливіших захворювань. 2 



15 Первинна медична допомога на засадах сімейної медицини. 1,5 

16 Особливості медичного забезпечення сільського населення. 3 

17 Вторинна та третинна медична допомога населенню. 1 

18 Поняття якості та ефективності медичної допомоги, їх 

критерії. 3 

19 Екстрена медична допомога населенню. 1,5 

20 Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та медичної 
допомоги дітям. 

1 

21 Організація медичної допомоги людям літнього віку. 
Паліативна та хоспісна допомога. 

3 

22 Надзвичайні ситуації в охороні здоров’я. 3 

23 Стійка втрата працездатності та показники інвалідності 
населення. 

3 

24 Промоція служби лабораторної діагностики. 2 

25 Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація в 
лабораторній медицині. 

3 

26 Теоретичні основи управління. Закони, принципи та методи 
управління. 

1 

26 Виконання СРС 4 

28 Підсумковий модульний контроль 5 
 Всього годин 60 

 

Індивідуальні завдання 

До кожної теми практичного заняття та для теми самостійної роботи 

передбачено виконання індивідуальної ситуаційної задачі 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Сучасний погляд на проблеми організації лабораторної діагностики в 

Україні. 

2. Підготовка фахівців із лабораторної діагностик за кордоном. 

3. Санітарно-просвітницька лекція для дитячого колективу (приклад). 

4. Шляхи застосування принципів деонтології та біомедичної етики в 

лабораторній медицині. 

5. Дотримання прав пацієнтів як основа безконфліктної медичної практики. 

6. Конфлікти в лабораторній практиці. Шляхи їх уникнення. 

7. Юридична відповідальність та правовий захист лікарів-лаборантів. 

8. Порівняльна характеристика діяльності державних та приватних 

медичних закладів. 

 

 
 лекції; 

Методи навчання 



 практичні заняття, 

 самостійна робота студентів; 

 консультації; 

 індивідуальна робота викладачів зі студентами. 

 
Методи 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. 

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. 

 
Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають 

студентів, які виконали всі види робіт, що передбачені навчальною 

програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за 

мінімальну. Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути 

стандартизованою і включати контроль теоретичної, практичної і самостійної 

підготовки. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентами. При оцінюванні навчальної діяльності студентів 

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: 

тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за 



процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до 

реальних. 

ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий 

матеріал, глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його 

викладає, у відповіді якого тіснопов'язуєтьсятеорія з практикою. При цьому 

студент не вагається з відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється 

з задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань,      виявляє      

знайомство      з      монографічною літературою, 

вірнообґрунтовуєприйнятерішення, володієелементамилікарськоїтехніки, 

різносторонніми навиками та прийомами виконання практичних робіт. 

Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній діяльності 

ефективно використовувати набуті знання. 

ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал 

грамотно і змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у 

відповіді на запитання, правильно використовує теоретичні положення при 

вирішенні практичних запитань і задач, володіє необхідними навиками і 

технікою їх  виконання. 

ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, 

але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні 

формулювання, порушує послідовність у викладанні програмового матеріалу 

і відчуває труднощі при виконанні практичних навиків або виконує їх з 

істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня 

контролю знань. 

ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, 

невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навики. 

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 

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 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення 

всіх тем на останньому контрольному занятті. До підсумкового контролю

 допускають студентів, яківиконаливсівидиробіт, 



щопередбаченінавчальноюпрограмою, та при вивчені модуля набрали 

кількістьбалів, не меншу за мінімальну. Форма проведенняпідсумкового 

модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль 

теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового 

модульного контролю визначаються у робочій навчальній програмі. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше60балів. 

Оцінювання дисципліни: 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок 

за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. 

 
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 110 «3» 

Нижче 110 балів «2» 

 
1. Методичне забезпечення 

 Тестові питання до тем практичних занять 

 Тестові питання підсумкового модульного контролю 

 Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю 

 Задачі для поточного контролю знань 

 Задачі для підсумкового контролю знань 

 Перелік завдань для самостійної роботи 

 Конспекти лекцій 

 
2. Рекомендована література 

Основна (базова) 

1. Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. - 



Вид. 3 – Вінниця: «Нова книга», 2013. – 560 с. 

2. Oxford Textbook of Global Public Health, 6 edition. Edited by Roges Detels, 

Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim and Chorh Chuan Tan. – Oxford 

University Press, 2017. – 1728 p. 

3. Medical Statistics at a Glance Text and Workbook. Aviva Petria, Caroline Sabin. 

– Wiley-Blackwell, 2013. – 288 p. 

 
Допоміжна 

1. Donaldsons' Essential Public Health, Fourth Edition. Liam J. Donaldson, Paul 

Rutter – CRC Press, Taylor&Francis Group, 2017 – 374 p. 

2. Oxford Handbook of Public Health Practice, Fourth Edition. Charles Guest, 

Walter Ricciardi, Ichiro Kawachi, Iain Lang. – Oxford University Press, 2012. – 656 

p. 

3. Primer of Biostatistics, Seventh Edition. Stanton A. Glantz – McGraw-Hill 

Education, 2012. – 320 p. 

4. Соціальна медицина і організація охорони здоровя (для студентів 

стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України 

ІV рівня акредитації /За заг. ред. В.Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010, – 

328 с. 

5. Біостатистика. – К.: Книга плюс; 2009. – 184 с. 

6. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань / В.М. 

Лехан, Ю.В. Вороненко, О.П. Максименко та ін. – Д.:АРТ-ПРЕС, 2004.- 184 с. 

7. Методи соціальної медицини / під ред. О.М. Очередько, О.Г. Процек. – 

Вінниця: Тезис, 2007. – 410 с. 

8. Населення України. Демографічний щорічник. – К.: Держкомстат України. 

(режим доступу: www.ukrstat.gov.ua). 

9. Попченко Т.П. Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: 

організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення. – К. 

: НІСД, 2012. – 96 с. 

10. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. 

Ю.В.Вороненка. – Київ: “Здоров’я”, 2002. – 359 с. 

11. 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. 

12. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров’я /За 

ред. Ю.В.Вороненка – К.: 2001. 

13. Соціальна медицина і організація охорони здоровя (для студентів 

стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України 

ІV рівня акредитації. – Київ, Книга плюс, 2010. – 328 с. 

14. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну 

https://www.amazon.co.uk/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Paul%20Rutter
https://www.amazon.co.uk/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Paul%20Rutter


ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 

рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с. 

 
3. Інформаційні ресурси 

Українська База Медико-Статистичної Iнформацiї «Здоров’я для всіх» 

(режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203 

http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203

