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 « Біостатистика у медичних дослідженнях»  

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити.  

Семестри: V - VI.  

3 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки, 

вул. Приморський бульвар, 13 

 

 

 

Викладач (-і) 

Бачинська О.В., д.мед.н, професор, завідувач кафедри.  

Професори: д.мед.н. Голубятников М.І., д.мед.н. Талалаєв 

К.О. 

Доценти:  Сервецький С.К., Федоренко Т.В. 

Асистенти: Герасименко Т.В., Джуртубаєва Г.М., Мельник 

О.А.,  Гриценко К.С., Костолонова Л.В., Шаманська А.В., 

Карпенко Ю.М., Макаренко М.О. 

 

 

 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

Мельник О.А., завуч кафедри; телефон - 0965920621, 

відповідальна за організаційно-виховну роботу кафедри 

телефон 

Гаврушко Т.Г., лаборант кафедри; телефон  - 0681241260 

E-mail: kozishkurt.n@gmail.com 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 кожного четверга, з 9.00 

до 14.00 кожної суботи 

Онлайн- консультації: з 16.00 до 18.00 кожного четверга, з 

9.00 до 14.00 кожної суботи. 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 

(e-mail), месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, 

окремо через старосту групи).  
 

mailto:kozishkurt.n@gmail.com
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Предмет вивчення  дисципліни - визначення та аналіз основних 

біостатистичних показників та критеріїв на принципах доказової медицини, 

теоретичні та методичні основи біостатистики, принципи моніторингу та 

оцінювання. Вивчення здоров’я населення за допомогою аналітичних 

методів, які використовуються при дослідженнях епідеміологічних 

закономірностей здоров’я, пов’язаних із впливом соціальних, біологічних, 

екологічних, клінічних чинників; при дослідженні динаміки показників, 

взаємозв’язку їх з чинниками впливу; при оцінці факторів ризику. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни (місце дисципліни в освітній 

програмі): 

Пререквізити: українська мова (за професійним спрямуванням), 

іноземна мова (за професійним спрямуванням), латинська мова та медична 

термінологія. 

Постреквізити: соціальна медицина та громадське здоров’я, доказова 

медицина. 

Мета дисципліни:  

− оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття 

компетентностей 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 на здоров’я та з удосконалення 

організації медичної допомоги населенню і системи громадського здоров’я. 

Завдання дисципліни: 

1. засвоєння теоретичних основ біостатистики; 

2. опанування сучасних принципів доказової медицини; 

3. ознайомлення з методиками визначення та аналізу основних 

біостатистичних показників та критеріїв; 

4. засвоєння методичних та теоретичних основ формування статистичних 

сукупностей для їх подальшого адекватного аналізу; 

5. засвоєння методів визначення, аналізу та оцінки основних показників 

популяційного здоров’я за окремими критеріями та у взаємозв’язку з 

чинниками, що на нього впливають; 

6. засвоєння закономірностей і особливостей формування популяційного 

здоров’я; 

7. засвоєння принципів розробки заходів задля збереження і зміцнення 

здоров’я населення та окремих його контингентів; 

8. засвоєння теоретичних основ та правових засад системи охорони 

здоров’я, її функцій та стратегічних напрямів розвитку; 

9. засвоєння засад, напрямів, завдань системи громадського здоров’я. 
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Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати:  

- теоретичні та практичні основи біостатистики; 

- принципи доказової медицини; 

- методику визначення та аналізу основних біостатистичних показників 

та критеріїв; 

- методичні та теоретичні основи формування статистичних сукупностей 

для їх подальшого адекватного аналізу; 

- методи визначення, аналізу та оцінки основних показників 

популяційного здоров’я за окремими критеріями та у взаємозв’язку з 

чинниками, що на нього впливають; 

- закономірності і особливості формування популяційного здоров’я; 

- принципи розробки заходів задля збереження і зміцнення здоров’я 

населення та окремих його контингентів; 

- теоретичні основи та правові засади системи охорони здоров’я, їх 

функції та стратегічні напрямки розвитку; 

- напрям, завдання системи громадського здоров’я. 

Вміти:  

- Аналізувати та оцінювати стан здоров`я населення. 

- Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з 

використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

- Оцінювати вплив несприятливих чинників на стан здоров`я населення, 

(індивідуальне, сімейне, популяційне) в умовах медичного закладу за 

стандартними методиками, оцінювати ризик. 

- Визначати пріоритети громадського здоров’я, проводити оцінку потреб, 

пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні стратегії. 

- Планувати заходи профілактики захворювань серед населення для 

запобігання поширеності захворювань. 

- Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі 

результату аналізу певних суспільних та особистих потреб. 

- Керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень. 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (16 годин); 

організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання: бесіда, мультимедійні презентації, рольові ігри, 

вирішення ситуаційних задач, оформлення графічних зображень. 
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Зміст навчальної дисципліни 

           Тема 1. Соціальна медицина та громадське здоров’я як наука. 

Біостатистика як методологічна основа доказової медицини. Статистичний 

метод аналізу та оцінка здоров’я населення та системи охорони здоров’я. 

Тема 2. Методичні основи підготовки статистичних досліджень. Типи 

даних. Методи збирання статистичного матеріалу. 

Тема 3. Організація та планування статистичних досліджень. Складання 

програм статистичних досліджень. 

Тема4. Відносні величини. Графічні методи аналізу. 

Тема 5. Ряди динаміки та їх аналіз. 

Тема 6. Метод стандартизації. 

Тема 7. Середні величини та показники варіації. 

Тема 8. Параметричні та непараметричні методи оцінки вірогідності. 

Тема 9. Кореляційно-регресійний аналіз. 

Тема 10. Дизайн епідеміологічних досліджень: випадок-контроль, 

когортні, рандомізовані клінічні дослідження. 

Тема 11. Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та 

їх оцінка. 

Тема 12. Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності 

скринінгових тестів. 

Тема 13. Статистика якості. Статистичні інструменти якості. 

Тема 14. Теоретичні основи підготовки наукової публікації. 

            Тема 15. Практичне застосування статистичного методу в діяльності 

лікарів та медичних закладів. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

Основна: 

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

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

- Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров'я / За 

ред. Ю. В. Вороненка. - Київ: "Здоров'я", 2012. - 359 с. 

- Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Під заг. ред. Ю. 

В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. - 680 

с. 

Додаткова: 

- Основи доказової медицини /За ред. М. П. Скакун. – Тернопіль, 

Укрмедкнига, 2005. - 244 с. 

- Кравченко А. Г. Медична статистика: Посібник для студентів і 

лікарів / Кравченко А. Г., Бірюков В. С. – Одеса: Астропринт, 2008. 

– 228с. 

- Економіка охорони здоров’я: підручник. – Вінниця: Нова Книга, 

2010. – 288 с. 
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- Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань / В.М. 

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

2004. – 184 с. 

- Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, 

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. 

Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2012 – 200 с. 

- Всесвітня організація охорони здоров’я www.who.int 

- Кохрейнівський центр доказової медицини www.cebm.net 

- Кохрейнівська бібліотека www.cochrane.org 

- Національна медична бібліотека США – MEDLINE 

www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

- Канадський центр доказів в охороні здоров'я www.cche.net 

- Центр контролю та профілактики захворювань www.cdc.gov 

- Центр громадського здоров’я МОЗ України www.phc.org.ua 

- Українська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для 

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

- Журнал BritishMedicalJournalwww.bmj.com 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), 

практичний, оцінка комунікативних навичок та активності на занятті та під 

час рольової гри. 

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 

Відмінно 

«5» 

Здобувач вільно володіє матеріалом, приймає активну участь 

в рольовій грі, впевнено демонструє практичні навички під 

час занять, висловлює свою думку з теми заняття, демонструє 

клінічне мислення. 

Добре 

«4» 

Здобувач добре володіє матеріалом, приймає участь в 

рольовій грі, демонструє практичні навички під час занять з 

деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття, 

демонструє клінічне мислення. 

Задовільно 

«3» 

Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено 

приймає участь в рольовій грі, демонструє практичні навички  

під час занять з суттєвими помилками. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач не володіє матеріалом, не приймає участь в рольовій 

грі, не демонструє практичні навички під час занять. 

 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється 

здобувачу, який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової 

http://www.who.int/
http://www.cebm.net/
http://www.cochrane.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.cche.net/
http://www.cdc.gov/
http://www.phc.org.ua/
http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203
http://www.bmj.com/
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дисципліни, приймав активну участь у практичних заняттях, 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 передбачає підготовку до кожного практичного 

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. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, 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 i суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) 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 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

− використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, 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; 
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− 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: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, 

шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у 

тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, 

але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати 

у загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу 

академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету, Положенням про запобігання та 

виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі 

здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного 

медичного університету. 
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