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Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.  

Одеса, Приморський бульвар, 13  

Викладач(-і) 

Завідувач: д-р мед.н., професор Бачинська О.В.,  

професор, д-р, мед.н., Голубятников М.І.,  

завуч, к.мед.н. Мельник О.А.,  

доц. Сервецький С.К.,  

доц. Федоренко Т.В.,  

к.мед.н.: Герасименко Т.В.,  

ас., Джуртубаєва Г.М.,  

ас. Гриценко К.С., 

ас. Шаманська А.В. 

ас. Карпенко Ю.М. 

ас. Макаренко М.О., 

ас. Костолонова Л.В.  

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

(067)7378912 завідувачка кафедри Бачинська Олена 

Володимирівна 

E-mail epidbiosafety@onmedu.edu.ua  

Очні консультації: Середа – з 14.30-16.00 Субота – 10.00-

15.00 

Онлайн-посилання на онлайн-консультацію надається кожній 

групі під час занять окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи). 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – опанування інформації з проблем 

доказового підходу в галузі охорони здоров'я, розкриття потенціалу доказової 

медицини як технології збереження здоров'я та підвищення якості життя. 

Пререквізити: анатомія людини, латинська мова, медична хімія, медична 

інформатика, філософії з циклом академічної доброчесності.  

Постреквізити: формування у здобувачів знань з доказової медицини як 

основи державної політики охорони здоров'я та медичного забезпечення, а 

також набуття майбутніми лікарями практичних навичок та умінь, які 

дозволять критично оцінити медичну інформацію для раціонального та 

ефективного її використання у подальшій практичній діяльності, здатності до 

абстрактного мислення. 

Мета дисципліни – набуття здобувачем вищої освіти навичок пошуку, 

критично оцінювання і використання медичної інформації для прийняття      

раціональних (науково обґрунтованих) рішень. 

Завдання дисципліни: 

 Засвоєння теоретичних основ, сучасних принципів, закономірностей і 

правових засад доказової медицини в контексті збереження та зміцнення 

здоров’я населення; 

 Опанування діяльності сімейного лікаря з ресурсами доказової медицини та 

шляхів її вдосконалення; 

 Освоєння основи проведення статистичного аналізу медичних даних. 

 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  

 визначення терміну «медицина заснована на доказах» як  предмету 

викладання, її значення для практики охорони здоров’я; 

 передумови виникнення доказової медицини; 

 провідні принципи доказової медицини; 

 завдання доказової медицини; 

 правові засади сучасної охорони здоров’я;  

 принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого 

рівня доказовості; 

 принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної 

науки і клінічної практики); 

 ієрархію доказовості джерел інформації. «Піраміда доказовості»; 

 джерела доказової медицини; 

 порядок представлення наукових робіт. 

Вміти:  

 планувати проведення епідеміологічного дослідження; 
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 планувати проведення скринінгового дослідження; 

 порівнювати діагностичного тесту з “золотим стандартом”; 

 інтерпретувати особливості медичної допомоги населенню заснованої на 

доказах; 

 аналізувати доцільність впровадження різних моделей первинної 

медичної допомоги на засадах доказової медицини; 

 проводити оцінку якості надання медичної допомоги; 

 здійснювати розробку управлінських рішень, спрямованих на 

покращання здоров’я населення та оптимізацію медичної допомоги; 

 використовувати навички пошуку достовірної інформації для розробки і 

впровадження профілактичних заходів, спрямованих на збереження, 

зміцнення здоров'я та соціального благополуччя населення;  

 застосовувати навички оцінки оригінальності наукових робіт її дизайну; 

 помічати помилки в написанні результатів дослідження з точки зори 

доказової медицини; 

 критично оцінювати систематичні огляди; 

 користуватися клінічними протоколами, міжнародними гайдлайнами. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання  

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (30 год.) і 

організації самостійної роботи здобувачів  (60 год.).  

Методи навчання. 

Семінарскі заняття: 

 словесні методи: бесіда, пояснення, дискусія, обговорення 

проблемних ситуацій; 

 наочні методи: ілюстрація (у тому числі мультимедійні презентації); 

 практичні методи: виконання тестових завдань, вирішення 

ситуаційних завдань (в т.ч. розрахункових). 

Самостійна робота:  

 самостійна робота з рекомендованою основною та додатковою 

літературою, з електронними інформаційними ресурсами, підготовка 

до практичних занять; 

 самостійне виконання індивідуального завдання, підготовка 

презентації для захисту індивідуального завдання. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Походження доказової медицини. Передумови виникнення доказової 

медицини. 

Тема 2. Провідні принципи доказової медицини. Завдання доказової медицини. 
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Тема 3. Рівні доказовості, ступені рекомендації. 

Тема 4. Ключові поняття клінічної епідеміології. 

Тема 5. Дизайн епідеміологічних досліджень.Особливості проведення 

епідеміологічного дослідження. 

Тема 6. Епідеміологічні дослідження в охороні здоров’я, їх класифікація. 

Емпіричні та експериментальні дослідження. 

Тема 7. Скринінгові тести: характеристика та основні вимоги. 

Тема 8. Поняття про фактори ризику. 

Тема 9. Наукові роботи по дослідженням діагностичних та скринінгових тестів. 

Тема 10. Бази даних про здоров’я населення. 

Тема 11. Оцінка методологічної якості. Помилки в написанні результатів 

дослідження з точки зори доказової медицини. 

Тема 12. Систематичні огляди та мета-аналіз. 

Тема 13. Клінічні випробування лікарняних засобів. Доказова медицина і 

маркетинг. Вибір лікування. Сурогатні кінцеві точки. Достовірна інформація 

від медичного представника. 

Тема 14. Клінічні дослідження та рекомендації. Протоколи діагностики та 

лікування. 

Тема 15. Використання знань з доказової медицини в діяльності фахівця 

громадського здоров’я. Наукові роботи присвячені якісним та  анкетним 

дослідженням. Порядок представлення наукових робіт. Підсумковий контроль 

– Залік. 

 

Перелік  рекомендованої літератури 

 

Основна: 

1. Основні принципи доказової медицини : навч. посіб. / С.М. Кисельов. 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. 117 с. 

2. Біостатистика : підручник / [Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В. А. та 

ін.] ; за заг. ред. Грузєвої Т. С. Вінниця : Нова Книга, 2020. 384 с. 

 

       Додаткова: 

1. Грузєва Т.С., Лехан В.М., Огнєв В.А., Галієнко Л.І., Крячкова Л.В., 

Паламар Б.І., Гречишкіна Н.В., Литвинова Л.О., Гутор Т.Г. [та ін.]. 

Біостатистика : підруч. для підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти / за ред. проф. Т.С. Грузєвої. Вінниця : Нова книга, 

2020. 384 с. 

2. Практикум для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Громадське здоров’я». Львів, 2020. 

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

Вінниця: «Нова книга», вид. 3. 2013. 560 с. 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю:  

 усний контроль: індивідуальне опитування за питаннями відповідної теми; 

 письмовий контроль: оцінювання розв’язання ситуаційних завдань (в т.ч. 

розрахункових), оцінювання виконання індивідуального завдання; 

 тестовий контроль: оцінювання виконання тестових завдань за темами. 

 

Критерії поточного оцінювання на семінарському занятті 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

«5» 

Здобувач бере активну участь у семінарському занятті; 

демонструє глибокі знання, дає повні та детальні відповіді на 

запитання; бере активну участь у обговоренні проблемних 

ситуацій, користується додатковою навчально-методичною та 

науковою літературою; вміє сформувати своє ставлення до 

певної проблеми; висловлює власні міркування, наводить 

доцільні приклади; вміє знаходити найбільш адекватні форми 

розв’язання суперечностей. 

Тестові завдання виконані в повному обсязі, всі 100% 

відповідей на запитання є правильними, відповіді на відкриті 

питання – повні та обґрунтовані. 

Здобувач вільно вирішує ситуаційні завдання (в т.ч. 

розрахункові), впевнено демонструє практичні навички за 

темою заняття та вірно інтерпретує отримані дані, висловлює 

власну креативну думку з теми завдання, демонструє творче 

мислення. 

Добре 

«4» 

Здобувач бере участь у семінарському занятті; добре володіє 

матеріалом; демонструє необхідні знання, але дає відповіді на 

запитання з деякими помилками; бере участь у обговоренні 

проблемних ситуацій, користується основною навчально-

методичною та науковою літературою; висловлює власну 

думку з теми заняття.  

Тестові завдання виконані в повному обсязі, не менш ніж 70% 

відповідей на запитання є правильними, відповіді на відкриті 

питання – загалом правильні, проте наявні деякі помилки у 

визначеннях. 

Здобувач вірно вирішує ситуаційні завдання (в т.ч. 

розрахункові), але допускає незначні неточності та 

демонструє більш стандартизовані практичні навички за 

темою заняття при вірної інтерпретації отриманих даних, 

висловлює власну думку з теми завдання, демонструє 

критичне мислення. 
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Задовільно 

«3» 

Здобувач іноді бере участь в семінарському занятті; частково 

виступає і задає питання; допускає помилки під час відповідей 

на запитання; показує пасивну роботу на семінарських 

заняттях; показує фрагментарні знання понятійного апарату і 

літературних джерел. 

Тестування виконано в повному обсязі, не менш ніж 50% 

відповідей є правильними, відповіді на відкриті питання - не 

логічні, з явними суттєвими помилками у визначеннях. 

Здобувач не достатньо володіє матеріалом для вирішення 

ситуаційних завдань (в т.ч. розрахункові), невпевнено 

демонструє практичні навички за темою заняття та 

інтерпретує отримані дані з суттєвими помилками, не 

висловлює свою думку з теми ситуаційного завдання. 

Не задовільно 

«2» 

Здобувач не бере участь у семінарському занятті, є лише 

спостерігачем; ніколи не виступає і не задає питання, 

незацікавлений у вивченні матеріалу; дає неправильні 

відповіді на запитання, показує незадовільне знання 

понятійного апарату і літературних джерел. 

Тестування не виконано. 

Ситуаційне завдання не виконано. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у семінарах, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не 

має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота: самостійна робота з рекомендованою основною та 

додатковою літературою, з електронними інформаційними ресурсами, 

самостійне опанування матеріалу декількох лекцій; підготовка до кожного 

семінарського заняття.  

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:   

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 

графіком з дозволу деканату. 
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Політика щодо академічної доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти є 

обов’язковим і передбачає:   

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей);   

 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 (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є:  

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю навчання 

або переваг у науковій роботі;  

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, 

мікронавушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо);  

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами.  

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень. Згідно статуту та правил 

внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються в університеті, виконувати 

графік навчального процесу та вимоги навчального плану, зокрема: обовязково 

відвідування аудиторних занять; не запізнюватися, приходити на заняття 

відповідно до розкладу занять. Здобувач, який спізнився на заняття, може бути 

на ньому присутній, але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен 

його відпрацювати у загальному порядку. Форма одягу: медичний халат, який 

повністю закриває верхній одяг, або лікарська піжама, шапочка, маска. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Обладнання: підручник, зошит, ручка. Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі 

інфекційні захворювання, у тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не 

допускаються.  

 

Використання мобільних пристроїв: Під час проведення заняття 

застосування мобільних пристроїв заборонено.  

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 
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