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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни Соціальна медицина 

ПІП к.мед.н. Бойчук Тетяна Іванівна 

Контактний телефон  (0372)53-22-14 

E-mail:   Chern_medcollege@ukr.net 

Вебресурси Viber / Telegram / WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=296  

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 10 

Навчальна практика 30 

Самостійна робота 50 

Підсумковий контроль Залік  

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Головна мета вивчення даної дисципліни: формування практичної спрямованості 

підготовки бакалаврів медсестринства.  

Метою вивчення дисципліни «Соціальна медицина» є підготовка бакалаврів в 

питаннях фахового аналізу стану здоров’я населення, обізнаність з медико-соціальними 

чинниками формування популяційного здоров’я та закономірностями найважливіших 

захворювань у світі та Україні. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 

здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 

кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 

перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 15. Використовувати прості і доступні під час масових обстежень і 

спостережень методи, апаратуру біохімічного аналізу; володіти найбільш поширеними 

методиками біохімічного обстеження організму людини. 

mailto:Chern_medcollege@ukr.net
https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=296


ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. Соціальна медицина як наука. Предмет 

методи, значення для практики охорони 

здоров’я.  

1.  с. 3-16 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

2 Здоров’я населення як медико-соціальна 

проблема. Стратегії охорони здоров’я. 

1.  с. 95-101 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

3 Медико-соціальні проблеми 

демографічних процесів. Особливості 

демографічних показників у різних 

регіонах світу, окремих країнах і в 

Україні. 

1.  с. 101-133 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296   

2 

4 Захворюваність населення як медико-

соціальна проблема. Епідеміологічні 

методи вивчення захворюваності 

1.  с. 133-147 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

5 Промоція здоров’я. Види, форми та 

методи санітарної просвіти. 

Профілактичний напрямок діяльності 

системи охорони здоров’я  

1.  с. 236-258 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

Всього 10 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  
Модуль 1. Соціальна медицина 

Змістовий модуль 1. Статистика здоров'я населення 

 1. Соціальна медицина як наука. Предмет, 

методи, значення для практики охорони 

здоров’я. 

1. с. 3-16 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

2 Здоров’я населення як медико-соціальна 

проблема. Стратегії охорони здоров’я. 

1. с. 95-101 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

3 Медико-соціальні проблеми демографічних 

процесів. Особливості демографічних 

показників у різних регіонах світу, окремих 

країнах і в Україні 

1. с. 101-120 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

4 Методика вивчення та оцінка основних 

демографічних показників. 

1. с. 120-133 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

5 Методика вивчення та оцінка показників 

природного руху населення. Аналіз 

демографічної ситуації. 

1. с. 101-133 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

6 Методика вивчення та оцінка показників 1. с. 410-419 2 
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смертності немовлят http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

7 Захворюваність населення як медико-

соціальна проблема. Епідеміологічні методи 

вивчення захворюваності 

1. с. 147-155 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

Всього змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2. Методика вивчення та оцінка показників окремих видів 

захворюваності 

8 Тенденції та особливості окремих видів 

захворюваності та травматизму в різних 

регіонах світу, країнах. 

1. с.164-172, 180-185 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

9 Методика вивчення та оцінка показників 

загальної захворюваності 

1. с. 101-133 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

10 Методика вивчення та оцінка показників 

окремих видів захворюваності: інфекційної, 

госпіталізованої, на найважливіші соціально 

значущі захворювання, з тимчасовою втратою 

працездатності 

1. с. 202-230 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

11 Медико-соціальні аспекти інвалідності. 

Методика розрахунку та аналіз показників 

інвалідності. 

1. с. 147-155 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

12 Комплексна оцінка здоров’я населення 1. с. 95-99 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

13 Методика вивчення та оцінка чинників, що 

впливають на здоров’я населення. 

1. с. 95-101 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

14 Промоція здоров’я. Види, форми та методи 

санітарної просвіти.  

1. с. 236-244 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

15 Профілактичний напрямок діяльності системи 

охорони здоров’я 

1. с. 244-258 
http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=296 

2 

Всього змістовий модуль 2 16 

Всього Модуль 1 30 
 

• Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах на клінічних 

базах 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Соціально-медичні аспекти серцево-судинних 

захворювань. 

5 Заняття НПКВ 

КРОК Б 

2 Соціально-медичні аспекти онкологічних захворювань. 5 Заняття НПКВ   

КРОК Б 

3 Соціально-медичні аспекти травматизму. 5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

4 Соціально-медичні аспекти алкоголізму. 5 Заняття НПКВ 

КРОК Б 

5 Соціально-медичні аспекти туберкульозу. 5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

6 Соціально-медичні аспекти СНІДу. 5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

7 Діяльність Товариства Червоного Хреста України: 5 Заняття НПКВ  
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принципи, основні завдання та напрями роботи. КРОК Б 

8 Відповідальність посадових осіб і громадян за 

порушення санітарного законодавства та порядок 

застосування заходів для їх припинення. 

5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

9 Медичне забезпечення потерпілих від аварій на ЧАЕС. 5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

10 Організація медичного обслуговування населення літнього 

віку. 

5 Заняття НПКВ  

КРОК Б 

Всього 50 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

Теми ІНДЗ здобувач вищої освіти узгоджує з викладачем.  

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Соціальна медицина» є вибірковою для здобувачів ступеня 

вищої освіти (бакалавр) освітньо-професійної програми «Сестринська справа» 

спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного оцінювання знань 

(окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Соціальна медицина» є рейтинговим та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з урахуванням тем 

самостійної роботи та ІНДЗ).  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

модуля 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
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поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структурований за 

процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 195 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті.  

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає не більше 

12 балів.  

 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримує здобувач 
Модуль 1. Соціальна медицина 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура 

дисципліни 
№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 13  10 8 0 

2 13 10 8 0 

3 13 10 8 0 

4 13 10 8 0 

5 13 10 8 0 

6 13 10 8 0 

7 13 10 8 0 

Всього змістовий модуль 1 91 70 56 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 13  10 8 0 

9 13 10 8 0 

10 13 10 8 0 

11 13 10 8 0 

12 13 10 8 0 

13 13 10 8 0 

14 13 10 8 0 

15 13 10 8 0 

Всього змістовий модуль 2 104 80 64  

Всього поточна успішність 195 150 120 0 

ІНДЗ (не більше12 балів) 5   0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 
Оцінка Зараховано  Не зараховано 

 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 200 балів 

  



Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел  
 

Навчальна література: 

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я /Під заг. ред. 

Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. 680 с. 

2. Гайдаєв Ю.О., Корнацький В.М. Державні цільові програми покращення 

здоров’я народу. Київ  Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007.  208 с. 

3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Київ: ВСВ 

«Медицина», 2011. 208 с. 

4. Громадське здоров’я : національний підручник / В. Ф. Москаленко, О. П. 

Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]; ред.: В. Ф. Москаленко; МОЗ України; Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця.  3-тє вид. Вінниця: Нова книга, 2013.  560 с. 

5. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: 

український контекст. Монографія.  К.: „Книга плюс”, 2008.  320с. 

6. Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної 

медицини, організації та економіки охорони здоров’я / за ред. В.Ф. Москаленка, 

В.Г. Бардова, О.П. Яворовського.  Вінниця: Нова Книга, 2012.  200 с. 

7. Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров’я та 

біостатистики. /За ред. проф. Огнєва В.А.  Харків: «Майдан», 2005 . 304 с. 

8. Біостатистика : підручник / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, М. В. Голубчиков 

[та ін.]; ред. В. Ф. Москаленко.  К.: Книга плюс, 2009.  184 с.  

9. Москаленко В.Ф. Системы здравоохранения: современный контекст. К.: 

«Книгаплюс», 2012. 320 с.  

10. Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина/ за ред. В.М. Князевича. 

К., 2010. 404 с.  

 

Електронні ресурси: 

1. Міністерство охорони здоров’я України. Трансформація системи. [Електронний 

ресурс]. – Шлях доступу: https://moz.gov.ua/plan-reform 

2. Міністерство охорони здоров’я України. Медичним працівникам. [Електронний 

ресурс]. – Шлях доступу: https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam 

3. Міністерство охорони здоров’я України. Статистика. [Електронний ресурс]. – 

Шлях доступу: https://moz.gov.ua/article/statistic/centr-medichnoi-statistiki-moz-

ukraini  

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

https://moz.gov.ua/plan-reform
https://moz.gov.ua/medichnim-pracivnikam
https://moz.gov.ua/article/statistic/centr-medichnoi-statistiki-moz-ukraini
https://moz.gov.ua/article/statistic/centr-medichnoi-statistiki-moz-ukraini


4. Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я України. 

[Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html 

5. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я /Під заг. ред. 

Ю.В.Вороненка, 

В.Ф.Москаленка. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. 680 с. [Електронний ресурс]. – 

Шлях доступу: https://studfile.net/preview/3889805/ 

6. Всесвітня органiзацiя охорони здоров'я в Україні [Електронний ресурс]. – Шлях 

доступу: https://www.who.int/countries/ukr/ru/ 

7. Веб- сайт Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного 

медичного університету. https://www. Chern_medcollege@ukr.net 

8. Навчальні матеріали для студентів Чернівецького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету: www.MOODLE 

9. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс] – режим доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

10. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

11. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

12. Реєстр медико-технологічних документів. [Електронний ресурс] – режим 

доступу https://dec.gov.ua/mtd/home/ 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://dec.gov.ua/mtd/home/

